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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
RELACI - Prefeitura Municipal de Santa Teresa-ES 

 

Emitente: Unidade Central de Controle Interno de Santa Teresa-ES 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Santa Teresa-ES 

Gestor responsável: Gilson Antônio de Sales Amaro 

Exercício: 2020 
 
1. Introdução 
 
Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de 

auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle. 

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria e os processos citados encontram-

se na Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa. 

 

2. Auditorias e outros procedimentos realizados 
 

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de 

auditoria em processos de Termo de Fomento, Dispensa de Licitação e Inspeção em Instruções Normativas, 

seguindo o Plano Anual de Auditoria desta unidade de controle, realizados mediante a análise dos processos 

e resposta ao check List proposto. 

 

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria. Os processos encontram-se na 

Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados no site do município: 

www.santateresa.es.gov.br – Portal da Transparência – Portal da Controladoria – Auditorias – Inspeções. 

 

Tendo em vista a situação de Emergência em Saúde Pública causada pela Pandemia do CORONA VÍRUS; 

 

Tendo em vista o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara situação de emergência e dispôs entre outras 

medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados 

ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos termos do artigo 4º 

da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Tendo em vista esta situação de Emergência, esta UCCI analisou os processos de Contratações da Saúde e 

da Prefeitura que se referem as despesas para enfrentamento da Pandemia conforme abaixo: 

 

Processo: Processo Rel. 
Auditoria: 

Secretaria Descrição: 

005200/2020 006570/2020 Assistência Social Aquisição de Material Médico Hospitalar – Álcool em Gel 

005115/2020 008291/2020 Assistência Social Aquisição de Cestas Básicas 

005228/2020 007517/2020 Agricultura, 
 Adm, 
Obras 

Aquisição materiais de consumo e limpeza (Álcool Gel 70% Fr 500 ml, 
Sabonete Líquido 5 L, Dispenser Papel Toalha, Papel Toalha 

Interfolhado 1.000 fls, Suporte Dispenser Sabonete Líquido, Cloro 2 L, 
Limpador Instantâneo Fr 500 ml, Pano Multiuso) 

005899/2020 007607/2020 Planejamento Aquisição de TNT – Confecção de Máscaras 

006272/2020 008500/2020 Meio Ambiente Aquisição Material Limpeza (Cloro FR 2 L – Solução de Hipoclorito 
sódico a 1%, Pano Multiuso, Sabonete Líquido 5 L, Álcool 70% Fr 500 

ML, Limpador Instantâneo Multiuso – Fr 500 ML 
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006074/2020 007676/2020 Obras  Aquisição de Pulverizador a Gasolina 2 tempos 

 

 

Relatório de Auditoria do Processo nº 005899/2020  
 
Objeto: Aquisição de material Médico Hospitalar, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Planejamento para o desempenho de suas atividades. 
 

Valor:  R$ 200,00 (duzentos reais).   
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os 

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo 

funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição 

Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios constitucionais, 

como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos 

públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o surto 

do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na sequencia em 

11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, após 

a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a dispensa em questão 

é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência e 

dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos 

termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005899/2020, que se refere a 

Aquisição de Tecido não Tecido - TNT, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Assuntos Estratégicos, decorrente da Pandemia em razão do Corona Vírus, realizado através de  Dispensa de 

Licitação enquadrada no artigo 04, da Lei 13.979/2020. 

 

 

1.1 OBJETIVOS: 
 

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios de 

finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de 
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Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio de 

Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 

 
 

2.1 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

Nº do Processo: 005899/2020 

Fornecedor(es): R. Zamprogno e Cia. Ltda 

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Tecido não Tecido - TNT 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: nº 1833/2020 Data: 18/05/2020 Valor: R$ 200,00 

Pagamento: 3891/2020 Data:18/06/2020 Valor: R$ 200,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 

 
O Processo Administrativo de nº 5899/2020, foi protocolado no dia 06/05/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 40. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
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O Processo se refere à Contratação de Empresa para Fornecimento de Tecido não Tecido - TNT, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, decorrente da 
Pandemia em razão do Corona Vírus. 
 

Descrição / Produto Quantidade UNIDADE 

Tecido não Tecido especificações mínimas gramatura 40 g/m2 largura 
1,40 m 

200 mt 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde Pública 
no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre as 
medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas 
para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto em 2019. 
 
Considerando que uma das medidas de proteção contra o coronavirus é a utilização de máscaras pela 
população em geral. 

 

 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Contratação de Empresa para Fornecimento de Tecido não Tecido - TNT foi 
protocolado no dia 06/05/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e 
aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do 
art. 4º  da Lei 13.979/2020. 
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 19/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA 
VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação. 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples. 
✓ Autorização de Fornecimento 391/2020. 
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, contendo 
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de informações 
tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 19/05/2020 e também no DOM/ES 14/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única empresa 
fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do Processo nenhuma informação em relação a inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
----- 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pela Secretária Municipal de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos, conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado 
às folhas 03 a 09 deste processo, e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento 
de Tecido não Tecido, que serão utilizados para a confecção de Máscaras de Proteção para distribuir 
para a população.  

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto Contratação de empresa para 
fornecimento de Tecido não Tecido - TNT para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Assuntos Estratégicos. 

• TNT – Tecido Não Tecido – 200 m2. 
 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação confecção de máscaras de proteção para 

distribuir gratuitamente para a população, dando continuidade as estratégias de enfrentamento a pandemia 
do Novo Corona vírus (SARR-COV-2).  
 
A Descrição resumida da solução apresentada modalidade de contratação: Dispensa de Licitação, art. 04-
B, Lei Federal 13.979/2020 e suas alterações, que diz:  
 
Nas dispensas de Licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de: 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas.  
IV – Limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de emergência (incluída pela 
medida provisória nº 926 de 2020). 
 

 
O Termo de Referência (Fls. 04/14) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Tecido não Tecido - TNT para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Quantidade, itens e 
especificações dos objetos constam na folha 10. 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Tecido não Tecido - TNT, atenderá 
às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos na confecção de 
máscaras de proteção para distribuir gratuitamente para a população, dando continuidade as estratégias de 
enfrentamento a pandemia do Novo Corona vírus (SARR-COV-2).  
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação, art. 04, Lei Federal 13.979/2020 e suas 
alterações. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Assuntos Estratégicos, em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento e itens (5.1 a 5.10). 
 
Item 6: Garantias – A Contratada deverá fornecer garantia mínima de 03 (três) meses a partir do recebimento 
do material, e estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 04 e 05) 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 05 e 06) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram 
apurados mediante planilha de custos, conforme orçamentos apensados nas folhas 11 a 13 e itens (9.1 a 
9.3). 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora, “Gerente de Projetos e 
Convênios” e itens (10.1 a 10.3).  
 

Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo 
fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8).  

 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário (fls. 07). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 006.006.0412200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários - Ficha: 0065 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 425/2020, de 07/05/2020 – (fls 24) 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls 07/08). 
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.09). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 11/13. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 006.006.0412200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários  
Ficha: 0065 
 

VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de 
Planejamento e Assuntos Estratégicos – fls. 09 do Processo.  

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
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9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta:  
9.1 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 14; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 17; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 18; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 19;  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 20; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 21; 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. 
Art. 7º da CF. 

 

 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de licitação 
(COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A aquisição do Tecido não Tecido - TNT, atenderá às necessidades da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Assuntos Estratégicos na confecção de máscaras de proteção para distribuir 
gratuitamente para a população, dando continuidade as estratégias de enfrentamento a pandemia do 
Novo Corona vírus. 

 
A Lei nº 13.979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 
 
Nas dispensas de Licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as condições 
de: 
 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas.  
IV – Limitação da contratação a parcela necessária ao atendimento da situação de emergência 
(incluída pela medida provisória nº 926 de 2020). 

 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 

contrato ou ata referente a aquisição de Tecido não Tecido – TNT. 
 

 
 
 
 
 
 
N/A 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
26/29. 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da empresa vencedora na fl. 11 o de melhor 

 
 
Sim 
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preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples (fl. 23). 

 
Produto/Especificação Média 

R$ 
R. Zamprogno  

& Cia Ltda 
Papelaria 

Papellus Ltda 
Armarinho 

Laçarote Ltda 

200 metros de Tecido não Tecido - 
TNT 

1,42 
por 

metro 

1,00 ao metro  
Total = R$ 200,00 

1,60 ao metro  
Total = R$ 

320,00 

1,65 ao metro  
  Total = R$ 

330,00 
 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações realizada 
com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo da média 
sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.  

 
Foi verificado no Quadro Comparativo de Preços Simples as fls. 23 do processo, demonstrando que 
o valor da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço realizadas 
pelo Município.   
 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 19/05/2020 e no DOM/ES em 14/05/2020. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 425/2020 de 07/05/2020, no valor de 200,00 (fls. 24). 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 

 

 
 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

 

 
 
N/A 

 
2.1.1 - Constatações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 19/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas através de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores 

conforme (fls. 11 a 13 

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor de 

mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de Outro 

Município e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos abaixo: 

 

Tabela Comparativa 1: Produto: Tecido não Tecido – TNT – gramatura 40 g/m2 – largura 1,40 
 

Munícipio Quantidade Valor Total Descrição Local da Publicação 
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X Valor 
Unitário 

Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 200 Mt x 
R$ 1,00 

R$ 200 Tecido não tecido – 
TNT 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: R. Zamprogno & Cia Ltda 

Ecoporanga 3.000 Mt x 
R$ 1,75 

R$ 5.250,00 Tecido não tecido – 
TNT 

Site Oficial do Município 
Empresa: Confecções Arco Iris Ltda 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 1,54 

 
----------------- 

 
Tecido não tecido – 

TNT 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada no Painel de Preços do Governo Federal e 

em outro município. 

 

2.1.1.1 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou de todas as empresas). 

 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei Federal 

13.979/2020. 

 

 

2.1.1.2 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Verificamos que o processo 005899/2020 teve início no dia 06/05/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

seguintes datas: 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

07/05/2020 18/05/2020 19/05/2020 21/05/2020 03/06/2020 16/06/2020 18/06/2020 

 
Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o empenho e a Autorização de fornecimento, e a 

mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada em 

caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com o 

referido processo, que só foi pago em 18/06/2020.     

 
3.CONCLUSÃO:   

                             
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005899/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 04-B da Lei nº 13.979/2020 e seus incisos, contendo Parecer favorável 

pela Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que a secretaria municipal de Planejamento dê 

ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências 

para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1, e após,  que retorne à esta Unidade Central 
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de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na aba: 

Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Prefeitura 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.    

 
 
 

Santa Teresa-ES, 01 de julho de 2020.  
 
 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 

 

Relatório de Auditoria do Processo nº 006074/2020  
 
Objeto: Aquisição de Pulverizador a Gasolina 2 Tempos, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Obras. 
 

Valor:  R$ 3.169,72 (três mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).   
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os 

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo 

funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição 

Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios constitucionais, 

como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos 

públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o surto 

do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na sequencia em 

11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, após 

a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 
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nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a dispensa em questão 

é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência e 

dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos 

termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 006074/2020, que se refere a 

Aquisição de Pulverizador a Gasolina 2 Tempos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, 

realizado através de Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 4, da Lei Federal 13.979/2020. 

 

1.3 OBJETIVOS: 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios de 

finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de 

Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.4 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio de 

Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 

 

2.2 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

Nº do Processo:  006074/2020 
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Fornecedor(es): San Martin Indústria e Comércio Ltda  

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 tempos. 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: 1893/2020 Data: 27/05/2020 Valor: 3.169,72 

Pagamento: 3906/2020 Data: 18/06/2020 Valor: R$ 3.169,72 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 
O Processo Administrativo de nº 6074/2020, foi protocolado no dia 12/05/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 54). 

 

 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona Vírus? 
(art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere Contratação de Empresa para Fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 Tempos, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, decorrente da Pandemia em razão do Corona 
Vírus. 
 

Descrição / Produto Quantidade UNIDADE 

Pulverizador a Gasolina 2 Tempos, com capacidade do tanque: 
900ML, 26CC, 25 Litros, peso 10 Kg 

04 Unidade 

 

 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Contratação de Empresa para Fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 Tempos, foi 
protocolado no dia 12/05/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e 
aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 
4º  da Lei 13.979/2020.  

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º da 
Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 29/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA 
VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação. 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples. 
✓ Autorização de Fornecimento 417/2020. 
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, contendo 
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de informações 
tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 
valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 29/05/2020 e também no DOM/ES 26/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 
imediata não gerando Contrato. 

 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única empresa 
fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do Processo nenhuma informação em relação a inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
----- 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, 
conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 04 a 14 deste 
processo, e descreve o objeto como contratação de empresa para fornecimento de Pulverizador a 
Gasolina 2 Tempos, que serão utilizados para a desinfecção das ruas, pois esse método é o mais 
eficiente no combate ao Covid-19.  

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a Contratação de empresa para 
fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 tempos (04 Pulverizadores) para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura. (fls.04).  

 
- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A Contratação de empresa para o 
fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 tempos, atenderá às necessidades do Município na desinfecção das 
ruas, pois esse método é o mais eficiente no combate ao Covid - 19, e a medida que a Prefeitura Municipal 
encontrou foi higienizar calçadas e vias públicas diariamente com água e cloro. 
 
- A Descrição resumida da solução apresentada neste momento, no Termo de Referência, foi informado pela 
Secretaria Municipal de Obras como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO,  Art. 24, inciso 
II, da Lei Federal 8.666/93, sendo que o processo todo indicava que o mesmo correria através do artigo 24, 
inciso IV (EMERGENCIAL).  
A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei Federal 
13.979/2020. 
Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal opinou pela legalidade da contratação pretendida 
nos termos do artigo 4° da Lei 13.979/2020.  
 
Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de forma equivocada no item 4 - 
Modalidade de Contratação (fls. 04). 
 

- Os critérios de solução e pagamento: Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais 
adquiridos serão efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente 

atestadas pelo fiscal designado para o contrato.  

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada. 
 
O Termo de Referência (Fls. 04/14) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 tempos para atender 
a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Quantidade, itens e especificações dos objetos 
conforme Solicitação de Pedido de nº 269/2020 anexo ao processo. 
  
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para o fornecimento de Pulverizador a Gasolina 2 tempos, 
atenderá às necessidades do Município na desinfecção das ruas, pois esse método é o mais eficiente no 
combate ao Covid - 19. 
A aquisição do pulverizador é de extrema necessidade, pois o país esta enfrentando uma pandemia e a medida 
que a Prefeitura Municipal encontrou foi higienizar calçadas e vias públicas diariamente com água e cloro. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso II da Lei nº 8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, em até 10 
(dez) dias consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento e itens 5.1 a 5.10. 
 
Item 6: Garantias – A Contratada deverá fornecer garantia mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento 
do material, e estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar do material no prazo de 10 
(dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 06 e 07) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 08) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha de 
custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares (e itens 9.1 a 9.4), e conforme 
orçamentos apensados nas folhas 15 a 17. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor, ocupante do Cargo de 
Secretário de Obras e itens (10.1 a 10.3). 
 
Item 11: Pagamento – Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.09/10). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento 
e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não podendo ultrapassar o 
respectivo crédito orçamentário (fls. 10). 
 
Item 13: Qualificação Técnica – Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, materiais 
iguais ou semelhantes aos indicados no Objeto deste Termo de Referência. A comprovação será feita por meio 
de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado, devidamente assinado, compatível com o objeto deste Termo 
de Referência e Alvará de Licença para Localização e Funcionamento. 
 
Item 14: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste 
instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 015.019.151.22000012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo - Fonte de Recurso: 10010000  
Ficha: 460 (fl.11); 
Obs.: Verificamos que houve alteração na dotação orçamentária, indicando a ficha: 467 - Equipamento e 
Material Permanente. 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 445/2020, de 20/05/2020 – (fls. 44) 
 
Item 15: Das Sanções – Conforme os itens 15.1 a 15.8 do Termo de Referência (fls. 11/13). 
 
Item 16: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.13). 
 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
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As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada através de cotação 
de Material/Serviços com potenciais fornecedores (fls. 15/17) e um orçamento de internet (fls.40) 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 015.019.151.22000012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas 
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso: 10010000 - Ficha: 460 (fl.11); 
Obs.: Verificamos que houve alteração na dotação orçamentária, indicando a ficha: 467 - Equipamento 
e Material Permanente. 
 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 445/2020, de 20/05/2020 – (fls. 44) 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pelo Secretário Municipal de Obras e 
Infraestrutura – fls. 14 do Processo. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta:  
9.1 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 29; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 33; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 31; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 36;  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 34; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 38; 
9.7 – Certidão Negativa de Primeira Instância (Falência e Concordata) – Fls 32; 
9.8 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. Art. 
7º da CF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a seis 
meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

 
 
 
N/A  

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de licitação 
(COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no art. 4º-B da Lei 13.979/2020 para 
aquisição de equipamentos aquisição de Pulverizadores a Gasolina 2 Tempos. 
 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 

 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 

 
 
 
Sim 
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III – Existência de risco e segurança de pessoas. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato 
ou ata referente a aquisição de Pulverizador a Gasolina 2 Tempos . 

 

 
 
 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 46/49; 

 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 15 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples (fl. 43). 
 

Produto/Especificação Média R$ San Martin Juliano 
Mattiello 

Estrela 10 
(Internet) 

Material 
Const. Sto 

Antonio 

(04) Pulverizador a 
Gasolina 2 Tempos 

R$ 1.149,02 R$ 792,43  R$ 999,00  R$1.205,65  R$ 1.599,00  

Valor Total  R$ 3.169,72 R$ 3.996,00 R$ 4.822,60 R$ 6.396,00 

 
 

 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável em sítios eletrônicos e cotações realizada 
com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor da Empresa vencedora ficou abaixo da média 
sendo o menor preço entre os orçamentos encaminhados ao Município.   

 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na 
ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 29/05/2020 e no DOM/ES em 26/05/2020. 

 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 445/2020 de 20/05/2020, no valor de 3.169,72 (fls. 44). 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e o 
prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 

 

 
 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

N/A 
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2.1.1 – Constatações:  
 

Foi verificado no site oficial do Município em 29/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos de 

Empresas conforme fls. 15,16 e 17 e 40.   

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor de 

mercado, constatamos através de verificação na Internet e obtivemos os valores descritos abaixo: 

 
2) Tabela comparativa: 

Munícipio/Empresa Quantidade X Valor 
Unitário 

Local da Publicação 
Oficial 

Empresa Fornecedora 

Santa Teresa R$ 792,43 Site Oficial do Município – 
Aba Novo Coronavírus – 
Despesas Contratadas. 

San Martin Indústria e 
Comércio Ltda - ME 

Site Shoptime R$ 715,00 Na Internet Shoptime 

Site Oxinorth R$ 730,46 Na Internet Oxinorth 

Site Madeira Madeira R$ 875,20 Na Internet Madeira Madeira 

 
Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada na Internet. 

 

2.1.1.1 Da elaboração do Termo de Referência 

 
Na verificação dos itens de atendimento a Lei 13.979/2020, principalmente nos que se referem ao Termo de 

Referência, verificamos a necessidade de uma maior atenção na elaboração do Referido Termo. Identificamos 

algumas inconformidades evidenciadas conforme abaixo: 

 

Item 4: Modalidade de Contratação: fl. 03 – Foi informado no Termo de Referência que a modalidade da 

contratação seria Dispensa de Licitação conforme o Artigo 24 Inciso II da Lei nº 8.666/1993, sendo que o 

processo todo indicava que o mesmo correria através do artigo 24, inciso IV (EMERGENCIAL).   

 

A minuta do Termo de Dispensa indica a Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei Federal 

13.979/2020. 

 

Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal opinou pela legalidade da contratação pretendida nos 

termos do artigo 4° da Lei 13.979/2020.  

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Obras juntamente com o servidor responsável pela elaboração 

do Termo de Referência se atente a todas as informações necessárias que ali deverão ser descritas, 

possibilitando assim, uma aquisição/contratação respaldada na Lei 13.979/2020. 

 

2.1.1.2 Da falta de Documentação conforme Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou de todas as empresas. 
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Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei Federal 

13.979/2020. 

 

2.1.1.3 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Verificamos que o processo 006074/2020 teve início no dia 12/05/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

20/05/2020 27/05/2020 29/05/2020 06/06/2020 09/06/2020 17/06/2020 18/06/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de Fornecimento, e 

a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada em 

caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com o 

referido processo, que só foi pago em 18/06/2020 através do processo 006899/2020. 

 

3.CONCLUSÃO:                             
   
Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 006074/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no artigo 4° da Lei nº 13.979/2020, contendo manifestação favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a secretaria municipal de saúde que dê ciência deste 

relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o atendimento 

da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1 e 2.1.1.2. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório ao setor de Licitação e ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal para ciência 

do mesmo. Ao final que retorne ao setor de controle interno. 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na aba: 

Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Prefeitura 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.    

 

 
Santa Teresa-ES, 06 de julho de 2020. 

 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Relatório de Auditoria do Processo nº 005228/2020  
 
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza destinados ao combate e prevenção do 
coronavírus, afim de atender a demanda das Secretarias Municipais de Administração, Obras 
e Agricultura. 
 

Valor:  R$ 6.636,18 (seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezoito centavos).   
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os 

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo 

funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição 

Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios constitucionais, 

como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos 

públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o surto 

do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na sequencia em 

11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, após 

a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a dispensa em questão 

é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência e 

dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos 

termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005228/2020, que se refere 
a Aquisição de materiais de consumo e limpeza destinados ao combate e prevenção do coronavírus, afim de 
atender a demanda das Secretarias Municipais de Administração, Obras e Agricultura, realizado através de  
Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 
 

1.5 OBJETIVOS: 
 
 
O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios de 

finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de 

Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.6 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
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Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio de 

Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
 

✓ Medida Provisória nº 966. De 13/05/2020 
 
 

2.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

Nº do Processo: 005228/2020 

Fornecedor(es): DROGARIA PRATA LTDA e FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELI - ME 

Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de Materiais de Consumo e Limpeza 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( X ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (    ) 

Empenho: nº 1574/2020 – 1575/2020 
– 1576/2020 1577/2020 – 1578/2020 – 
1579/2020 

Data: 17/04/2020 Valor: R$ 1.148,00 – R$ 430,50 –  
R$ 844,65 – R$ 620,06 – R$ 1.148,00 – R$ 
2.444,97  

Pagamento: 
OP: 2984/2020 
OP: 2956/2020 
OP: 2973/2020 
OP: 3326/2020 
OP: 3488/2020 
OP: 2952/2020 

Data: 
15/05/2020 
15/05/2020 
15/05/2020 
21/05/2020 
03/06/2020 
15/05/2020 

Valor: 
R$ 844,65 
R$ 1.148,00 
R$ 430,50 
R$ 2.444,97 
R$ 620,06 
R$ 1.148,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
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N/A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado 
e numerado? 

 
O Processo Administrativo de nº 5228/2020, foi protocolado no dia 07/04/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de 01 a 141. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona Vírus? (art. 4º - 
lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere à Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Consumo e limpeza, 
para atender a demanda dos setores das Secretarias Municipais de Administração e Recursos Humanos, 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, decorrente da 
Pandemia em razão do Corona Vírus. 

 
Descrição / Produto Quantidade UNIDADE 

Álcool em Gel 70% em Frascos de 500 ml 190 Frasco 

Sabonete Líquido em Galão de 5 litros 63 Unidade 

Dispenser para Papel Toalha 28 Unidade 

Papel Toalha Interfolhado em pacote c/ 1.000 folhas 190 Pacote 

Suporte Dispenser para Sabonete Líquido 28 Unidade 

Cloro em Frasco de 2 litros 20 Frasco 

Limpador Instantâneo em Frasco de 500 ml 40 Frasco 

Pano Multiuso 106 Pacote 

 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde Pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe sobre as medidas de 
enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas para o 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
responsável pelo surto em 2019. 

 

 
 
 
 
Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde pública 
decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de licitação 
conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Consumo e Limpeza foi 
protocolado no dia 07/04/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-
se apenas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, 
tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º  da Lei 
13.979/2020. 

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 08/05/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA 
VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação. 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples. 
✓ Autorização de Fornecimento 332/2020, 333/2020, 334/2020, 335/2020, 336/2020, 337/2020. 
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, contendo 
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de informações tais 
como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 
valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
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O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – na 
ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 08/05/2020 e também no DOM/ES 07/05/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 
imediata não gerando Contrato. 

 

Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única empresa 
fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Foi localizado no Processo anexado as fls. 142 e 143 a Declaração das empresas informando não serem 
empresas INIDÔNEAS.  

 

 
 
 
Sim 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, devidamente 
aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência foi aprovado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura e pelo Secretário Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico, conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 13979/2020, e se encontra anexado 
às folhas 03 a 10 deste processo. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto O Termo de Referência descreve como objeto, 
contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo e Limpeza, destinados a atender a demanda 
dos Setores das Secretarias Municipais de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A Contratação de empresa para fornecimento 

de Materiais de Consumo e Limpeza, atenderá às necessidades da: Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos; Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; e a Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura.  
A contratação visa atender à necessidade de reposição do material para consumo imediato, o baixo estoque em 
almoxarifado e a falta de alguns materiais.  
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus. 
 
A Descrição resumida da solução apresentada  Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, Inciso IV da Lei 
Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 

 
O Termo de Referência (Fls. 04/14) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretarias Requisitantes – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo e Limpeza, destinados a 
atender a demanda dos Setores da: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam na folha 11 deste processo. 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo e Limpeza, 
atenderá às necessidades da: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. A reposição do 
material se faz necessária em virtude do baixo estoque do almoxarifado e por haver material em falta. Considerando 
o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no Município de Santa 
Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus. 

 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme o Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos materiais nos seguintes locais: 
Materiais das Secretarias de Administração e Recursos Humanos e da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura, no Almoxarifado  Central da Prefeitura Municipal, em até 10 (dez) dias consecutivos após o 
recebimento da Autorização de Fornecimento, e a entrega dos materiais da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico, na Av. José Eugênio Vervloet, nº 142 – Centro, Santa Teresa, em até 10 (dez) dias 
consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento (itens 5.1 a 5.10). 
 
Item 6: Garantias – A Contratada deverá fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento do 
material, e estará obrigada a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o material no prazo de 10 (dez) 
dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 05) 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 06) 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados 
mediante planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme 
orçamentos apensados nas folhas 17/85 (itens 9.1 a 9.3). 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelos servidores nas funções de “Coordenador 
Municipal”, “Assistente Administrativo”, e “Auxiliar Administrativo”, representantes da Administração. 
Obs.: constatamos neste momento que foi informado como fiscal de contrato três servidores, porém na assinatura 
do Termo de Referência só foram indicados dois servidores. 

 
Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão efetuados 
em até 10 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo fiscal designado 
para o contrato e conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.07). 
 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento e 
terá duração correspondente ao fornecimento de todos os materiais adquiridos, não podendo ultrapassar o 
respectivo crédito orçamentário (fls. 07). 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste 
instrumento correrão através das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Classificação Funcional Programática: 005005.0412200012.001 – Manutenção das Atividades Administrativas;  
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo;Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 051 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Classificação Funcional Programática: 010010.2012200012.001 – Manutenção das Atividades Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903900000 – Material de Consumo;Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 191 
 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  
Classificação Funcional Programática: 015019.1512200012.001 – Manutenção das Atividades Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo;Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 460 – Suplementar pela ficha 490 – FR 1001 
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Verificamos a existência das Notas de Pré-Empenhos nº 385/2020 – 386/2020 – 387/2020 – 388/2020, de 
13/04/2020 – (fls 92, 93, 94, 95), e as Notas 395/2020 – 396/2020, de 15;/04/2020 - (fls. 96, 97). 

 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 08/09). 
 
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o Princípio 
da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.09). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores através de cotação de Material/Serviços e em sítios eletrônicos conforme Fls. 17/85. 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 
Classificação Funcional Programática: 005005.0412200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos 
Ordinários - Ficha: 051 
 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 
Classificação Funcional Programática: 010010.2012200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903900000 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos 
Ordinários - Ficha: 191 
 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  
Classificação Funcional Programática: 015019.1512200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; Fonte de Recurso: 10010000 – Recursos 
Ordinários - Ficha: 460 – Suplementar pela ficha 490 – FR 1001 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pelo Secretário Municipal de Administração 
e Recursos Humanos, Secretário de Obras e Secretário de Agricultura – fls. 09. 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF. 
 
Consta:  
9.1 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 103 e 109; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls. 105 e 111; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls. 108 e 113; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 107 e 114-115;  
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Fls. 106 e 112; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Fls. 104 e 110; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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9.7 - Declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF – Fls. 
142 e 143. 

 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a seis 
meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e o 
prazo para pagamento é em até 10 (dez) dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, 
devidamente atestadas pelos fiscais designados para o contrato. 

 

 
 
 
Não 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de licitação 
(COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993 para 
aquisição de Materiais de Consumo e Limpeza para atendimento da demanda das Secretarias de 
Administração e Recursos Humanos; Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico; 
e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.  
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento 
da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”. 
 
A Lei nº 13979/2020 – Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 

 
I – Ocorrência de Situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 

 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do processo 
administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo hábil, 
ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato 
ou ata referente a aquisição Materiais de Consumo e Limpeza adquirido. 

 

 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Não foi localizado parecer jurídico no Processo. 

 

 
 
Não 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento das empresas vencedoras na fl. 17, 20, 24 e 25 o de 
melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples (fl. 87/89), publicado no Sitio Oficial da Prefeitura Municipal no dia 
08/05/2020. 

 
Produto e 

Quantidade 
Média Empresa / Valor 

Unit. / Valor Total 
Empresa / Valor Unit. 

/ Valor Total 
Empresa / Valor Unit.   

/ Valor Total 

Álcool em Gel - 
70% Frasco 

com 500 ML x 
190 Frascos 

R$23,28 
de 
06 

Fornece 
dores 

Drogaria Prata 
Ltda – 14,35 o 

Frasco – Total = 
2.726,50 

Licita Comércio 
Automotores - 16,90 
o Frasco – Total = 

3.211,00 

A M Fernandes ME – 
17,50 o Frasco – 
Total = 3.325,00 

 
 
Sim 
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Sabonete 
Líquido – Galão 
de 5 Litros x 63 

Galões 

R$25,78 
de 
04 

Fornece 
dores 

Foral Fornecedora 
Aliança – 13,80 o 
galão – Total = 

869,40 

Wide Stock 
Comércio e Distrib. – 

24,6= 1 galão – 
Total 1.550,43 

Sertão Comercial de 
Equipamentos Ltda – 

38,90 o galão – 
Total = 2.450,70 

Dispenser para 
Papel Toalha x 
28 Unidades 

R$28,10 
de 
03 

fornece 
dores 

 

Foral Fornecedora 
Aliança – 24,15 a 
unidade – Total = 

676,20 

Leroy Merlin Comp 
Brasileira de 

Bricolagem – 27,90 a 
unidade – Total = 

781,20 

Vila Vitória Mercantil 
do Brasil – 32,25 a 
unidade – Total = 

903,00 

Papel Toalha 
Interfolhado em 
pacote c/ 1.000 

folhas x 190 
Pacotes 

 

R$10,74 
de 
03 

fornece 
dores 

 

Foral Fornecedora 
Aliança – 6,63 o 
Pacote – Total = 

1.259,70 

Rafael V. Miller 
Machado – 11,90 o 
Pacote – Total = 

2.261,00 

RTL Equipamentos e 
Mat. de Limpeza – 
13,70 o Pacote – 
Total = 2.603,00 

Suporte 
Dispenser para 

Sabonete 
Líquido x 28 
Unidades 

R$30,82 
de 
03 

fornece 
dores 

Foral Fornecedora 
Aliança – 26,22 a 
Unidade – Total = 

734,16 

Leroy Merlin Comp 
Brasileira de 

Bricolagem – 26,90 a 
unidade – Total = 

753,20 

Vila Vitória Mercantil 
do Brasil – 39,33 a 
unidade – Total = 

1.101,24 

Cloro em 
Frasco de 2 
litros x 20 
Frascos 

R$ 5,63 
de 
03 

Fornece 
dores 

Foral Fornecedora 
Aliança – 3,40  o 
Frasco – Total = 

68,00 

Anildo Pansini Eireli 
– 6,50 o Frasco – 

Total = 130,00 

Comercial Dejé Ltda 
Filial – 7,00 o Frasco 

– Total = 140,00 

Limpador 
Instantâneo em 
Frasco de 500 

ml x 40 
Frascos 

R$ 3,21 
de 
4 

Fornece 
dores 

Foral Fornecedora 
Aliança – 2,07  o 
Frasco – Total = 

82,80 

Anildo Pansini Eireli 
– 3,50 o Frasco – 

Total = 140,00 

Comercial Dejé Ltda 
Filial – 4,00 o Frasco 

– Total = 160,00 

Pano Multiuso 
Pacote com 5 
unidades 60  x 
33 cm x 106 

Pacotes 

R$ 5,26 
de 
03 

Fornece 
dores 

 
 

Foral Fornecedora 
Aliança – 2,07  a 
unidade – Total = 

219,42 

M&B Embalagens 
Descartáveis L – 
3,90 a unidade – 
Total = 413,40 

FCW Comércio de 
Produtos Escritórios 
– 9,80 a unidade – 
Total = 1.038,80 

 
Obs.: O produto Cloro em Frasco de 2 litros foi entregue em galão de 5 litros ao invés de 2 litros, 
diminuindo assim a quantidade de 20 unidades para 8 unidades, conforme verificado nas Notas fiscais 
nº 000014 (OP: 2984/2020) e 000016 (OP:3326/2020). 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise crítica 
do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do art. 4º-E da 
Lei Federal 13.979/2020?    
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo setor responsável com potenciais fornecedores e pesquisa em 
sítios eletrônicos conforme fls. 17/85. 

 
Foi verificado que o Quadro Comparativo de Preços Simples publicado no Sitio Oficial do Município no dia 
08/05/2020 e anexado as fls. 92/102 demonstrando que o valor do produto das Empresas vencedoras foi o 
menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço realizadas pelo Município. 

 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na 
ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020. Também foi publicado no Diário Oficial dos 
Municípios / DOM: em 07/05/2020. 
 

 
 
Sim 
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17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Localizamos no processo as Notas de Pré Empenho: 

 

•Nota de Pré Empenho de n° 385/2020 com data do dia 13/04/2020 em nome da Empresa Drogaria Prata 
Ltda - no valor de R$ 1.148,00 fls. 116; 

 

•Nota de Pré Empenho de nº 386/2020 com data do dia 13/04/2020 em nome da Empresa Drogaria Prata 
Ltda no valor de R$ 430,50 fls. 117.  

 

•Nota de Pré Empenho de nº 387/2020 com data do dia 13/04/2020 em nome da Empresa Foral 
Fornecedora Aliança Comercial Eireli - ME no valor de R$ 844,65 fls. 118. 

 

•Nota de Pré Empenho de nº 388/2020 com data do dia 13/04/2020 em nome da Empresa 
Foral Fornecedora Aliança Comercial Eireli - ME no valor de R$ 620,06 fls.119. 
 

• Nota de Pré Empenho de nº 395/2020 com data do dia 15/04/2020 em nome da Empresa 
Drogaria Prata Ltda - no valor de R$ 1.148,00 fls. 120. 
 

• Nota de Pré Empenho de nº 396/2020 com data do dia 15/04/2020 em nome da Empresa 
Foral Fornecedora Aliança Comercial Eireli - ME no valor de R$ 2.444,97 fls. 121. 

 

 
 
 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 10 (dez) dias consecutivos após a entrega dos materiais e 
mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

 
 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve Celebração de Contrato. 
 

 
 
Não 

2.1.1 - Achados: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos de 

Empresas e pesquisa em sítios eletrônicos conforme fls. 17 a 85.   

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor de 

mercado, constatamos através de verificação de aquisições similares no Portal de Transparência de Outros 

Municípios, Internet, e Painel de Preços do Governo Federal e obtivemos os valores descritos abaixo: 

 
Tabela Comparativa 1: Produto: Álcool em Gel  
 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 190 un. x 
R$ 14,35 

R$ 2.726,50 Álcool em Gel - 
70% Frasco com 

500 ML  

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 

Empresa: Drogaria Prata Ltda 

Guarapari 15.000 un. x 
R$ 12,98 

R$ 194.700,00 Álcool em Gel 
antisséptico - 77% 

Frasco com 500 ML  

Site Oficial do Município 
Empresa: Impacta Química do Brasil 

Nova Venécia 5.000 un. x R$ 70.000,00 Álcool em Gel - Site Oficial do Município 
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R$ 14,00 70% Frasco com 
500 ML 

Empresa: MP Comércio e Serviço Ltda 

Serra 3.000 un. x 
R$ 16,38 

R$ 49.140,00 Álcool em Gel - 
70% Frasco com 

500 ML 

Site Oficial do Município 
Empresa: Beriza Comércio de Limpeza  

Linhares 5.000 un. x 
R$ 12,98 

R$ 64.900,00 Álcool em Gel - 
70% Frasco com 

500 ML 

Site Oficial do Município 
Empresa: KLB Ind.de Cosméticos Eireli 

Cariacica 6.000 un. x 
R$ 12,97 

R$ 77.820,00 Álcool em Gel - 
70% Frasco com 

500 ML 

Site Oficial do Município 
Empresa: MP Comércio e Serviço Eireli 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 12,59 

 
----------------- 

Álcool em Gel - 
70% Frasco com 

500 ML 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 
 
Ao se comparar o produto constante na aquisição realizada pelos municípios acima relacionados, constatamos 

que o preço praticado em nosso município está condizente com demais municípios pesquisados. Também foi 

pesquisado no Painel de Preços do Governo Federal.  

 

 

Tabela Comparativa 2: Produto: Sabonete Líquido - Aroma Erva Doce – PH Neutro – Galão 5 Litros 

Munícipio Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 63 un. x 
R$ 13,80 

 

R$ 869,40 Sabonete Líquido – 
aroma erva doce 
Galão de 5 Litros 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora Aliança 

Comercial Eirelli ME 

Serra 1.300 un. x 
R$ 13,45 

R$ 17.485,00 Sabonete Líquido – 
aroma erva doce 
Galão de 5 Litros 

Site Oficial do Município 
Empresa: JCP da Silva Comercial Deskart 

 
Viana  

500 un. x  
R$ 18,90 

 
R$ 9.450,00 

Sabonete Líquido – 
fragrâncias diversas 

Galão de 5 Litros 

Site Oficial do Município 
Empresa: QSuper Comércio e Indústria 

Ltda 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 13,68 

 
--------------- 

Sabonete Líquido – 
aroma erva doce 
Galão de 5 Litros 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto constante na aquisição realizada pelos municípios acima relacionados, constatamos 

que o preço praticado em nosso município está condizente com demais municípios pesquisados. Também foi 

pesquisado no Painel de Preços do Governo Federal.  

 

Tabela Comparativa 3: Produto: Dispenser para Papel Toalha 
 

Munícipio/ 
Internet 

Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa Teresa 

 
28 un. x 
R$ 24,15 

 

 
R$ 676,20 

Dispenser para 
Papel Toalha 

suporte interfolha 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora .Aliança 

Comercial Eirelli ME 

Jaguaré 14 un. x  
R$ 24,00 

 
 

 336,00 

Dispenser para 
Papel Toalha 

suporte interfolha 

Site Oficial do Município 
Empresa: JB Comercio e Serviços Eireli 

Site Internet:   Dispenser para  
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Atacado São 
Paulo 

R$ 23,20 --------------- Papel Toalha 
suporte interfolha 

Atacado São Paulo 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 20,58 

 
--------------- 

Dispenser para 
Papel Toalha 

suporte interfolha 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outro município, no Painel de Preços 

do Governo Federal e na Internet. 

 

Tabela Comparativa 4: Produto: Pano multiuso - Pacote com 5 unidades 60 x 33 cm 
 

Munícipio/ 
Internet 

Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa Teresa 

 
106 PC. x 
R$ 2,07 

 

 
R$ 219,42 

Pano Multiuso 
Pacote com 5 

unidades 60 x 33 cm 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora .Aliança 

Comercial Eirelli ME 

 
Site Internet:  

 
R$ 3,10 

 
--------------- 

Pano Multiuso 
Pacote com 5 

unidades 50 x 33 cm 

 
Atacado São Paulo 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 2,08 

 
--------------- 

Pano Multiuso  
Pacote com 5 

unidades 60 x 33 cm 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada no Painel de Preços do Governo Federal e 

na Internet. 

 
Tabela Comparativa 5: Produto: Papel Toalha Interfolhado em pacote c/ 1.000 folhas 
 

Munícipio/ 
Internet 

Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa 
Teresa 

 
190 PC. x 
R$ 6,63 

 

 
R$ 1.259,70 

Papel Toalha 
Interfolhado em pacote 
c/ 1.000 folhas – 22,5 x 

20,5 CM 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora .Aliança 

Comercial Eirelli ME 

 
Serra  

12.000 PC x 
R$ 8,90 

R$ 
106.800,00 

Papel Toalha 
Interfolhado em pacote 

c/ 1.000 folhas  

Site Oficial do Município 
 

Empresa: Compapel Ind. E Com. Ltda ME  

 
Jaguaré 

 
175 PC x 
R$ 9,15 

 

R$ 1.601,25 Papel Toalha 
Interfolhado em pacote 
c/ 1.000 folhas – 21 x 

23 CM 

Site Oficial do Município 
Empresa: JB Comercio e Serviços Eireli 

 
Linhares  

 
15 PC x 
R$ 14,40 

R$ 216,00 Papel Toalha 
Interfolhado em pacote 
c/ 1.000 folhas – 23 x 

23 CM 

Site Oficial do Município 
 

Empresa: JB Comercio e Serviços Eireli 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 7,47 

 
--------------- 

Papel Toalha 
Interfolhado em pacote 

c/ 1.000 folhas 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 
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município está condizente em se comparando com a aquisição realizada em outros municípios e no Painel de 

Preços do Governo Federal. 

 

Tabela Comparativa 6: Produto: Suporte Dispenser para Sabonete Líquido 
 

Munícipio/ 
Internet 

Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa 
Teresa 

 
28 un. x 
R$ 26,22 

 

 
R$ 734,16 

Suporte Dispenser para 
Sabonete Líquido 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora .Aliança 

Comercial Eirelli ME 

Guarapari 200 un. x 
R$ 22,40 

R$ 4.480,00 Suporte Dispenser para 
Sabonete Líquido 

Site Oficial do Município 
Empresa: SC Costa & Silva Comércio Ser  

Guarapari 200 un. x 
R$ 23,50 

R$ 4.700,00 Suporte Dispenser para 
Sabonete Líquido 

Site Oficial do Município 
Empresa: Moura Comercio Atacadista   

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 23,05 

 
--------------- 

 
Suporte Dispenser para 

Sabonete Líquido 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outros municípios e no Painel de 

Preços do Governo Federal e na Internet. 

 

Tabela Comparativa 7: Produto: Cloro em Frasco Solução de Hipoclorito sódico 1% frasco de 2 litros    
 

Munícipio/ 
Internet 

Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa 
Teresa 

 
20 frascos x 

R$ 3,40 
 

 
R$ 68,00 

Cloro em Frasco 
Solução de Hipoclorito 

sódico 1% - 2 litros 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora .Aliança 

Comercial Eirelli ME 

Serra 750.000 
frascos x 
R$ 2,97 

R$2.227.500,00  Hipoclorito sódico 
2,5% - 1 litro 

Site Oficial do Município 
Empresa:  Mantovani Atacadista Ltda  

Jaguaré  frasco x 
R$ 3,25 

R$ 1.946,75 Cloro em Frasco de 1 
litro (8% a 10%) 

Site Oficial do Município 
Empresa:  JB Comércio e Serviços  

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

R$ 5,40 
 

R$ 4,28 

 
--------------- 

 
Cloro em Frasco de 2 

litros 1% 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Verificamos que em relação ao produto “Cloro em Frasco Solução de Hipoclorito sódico 1% - 2 litros” descrito 

na Autorização de fornecimento, foi entregue em galão de 5 litros ao invés de 2 litros, diminuindo assim a 

quantidade de 20 unidades para 8 unidades, conforme verificado nas Notas fiscais nº 000014 (OP: 2984/2020) 

e 000016 (OP:3326/2020). 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada em outros municípios e no Painel de 

Preços do Governo Federal e na Internet. 

 

 

Tabela Comparativa 8: Produto: Limpador Instantâneo em Frasco de 500 ml  
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Munícipio/ 
Internet 

Quantidade 
X Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Descrição Local da Publicação 
Oficial/Empresa Fornecedora 

 
Santa 
Teresa 

 
40 frascos x 

R$ 2,07 
 

 
R$ 82,80 

Limpador Instantâneo 
em Frasco de 500 ml 

Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Foral Fornecedora .Aliança 

Comercial Eirelli ME 

Internet R$ 2,90 
 

R$ 3,66 

-------------- Detergente Limpol/ 
Limpador Instantâneo 

multiuso (500 ml) 

Empresa: NetSuprimentos.com.br 
 

Empresa: Gimba.com 

Painel de 
Preços do 
Governo 
Federal 

 
R$ 1,92 

 
--------------- 

 
Limpador Impurezas 
em Frasco de 500 ml 

Painel de Preços do Governo Federal 
 

Preços últimos 60 dias. 

 

Ao se comparar o produto referente a aquisição realizada, constatamos que o preço praticado em nosso 

município está condizente em se comparando com a pesquisa realizada no Painel de Preços do Governo Federal e 

na Internet. 

 

2.4 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 
 
2.2.1 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de contratos 

vigentes para o serviço/material solicitado. 

Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata vigentes 

para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir situações que 

possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que regem a boa 

aplicação dos recursos públicos. 

 

2.2.2 Da falta do Parecer Jurídico 

 
Constatamos que no processo auditado não há Parecer Jurídico sobre a dispensa de licitação estando em 

desconformidade com o Art. 38, Inciso VI da Lei 8.666/93.   

 

Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 

autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 

recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 

VI - Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; 

 

2.2.3 – Do Fiscal de Contrato e Atesto na Nota Fiscal 

 

Verificamos no pagamento nº 3488/2020, em favor da empresa Foral Fornecedora Aliança Comercial Eirelli – 

ME, que a Nota Fiscal 000000016 de 05/05/2020 não foi atestada pela Fiscal da Secretaria Municipal de 

Agricultura conforme descrito no item 10 do Termo de Referência. 

 

Constatamos que os produtos constantes na Nota discal foram atestados pela servidora ocupante do cargo de 

Técnica de Segurança do Trabalho. 

 

Em conversa com a servidora fiscal identificada no TR, a mesma alegou que não estava presente no momento 

da entrega dos produtos. 
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Já a servidora técnica de Segurança do Trabalho alegou que estava presente e conferiu os produtos e que todos 

foram entregues, motivo pelo qual atestou a nota fiscal. 

 

Recomendamos ao setor de almoxarifado e as secretarias envolvidas na aquisição que sempre entrem em 

contato com os servidores fiscais para a conferencia e aceite final dos produtos, sob pena de responsabilização. 

 

 

2.2.4 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Ainda, verificamos que o processo 005541/2020 teve início no dia 24/04/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Empresa Pré 

Empenho 

Empenho Aut. 

Fornecim. 

Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Drogaria Prata 

Ltda 

13/04/2020 15/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 07/05/2020 15/05/2020 

Drogaria Prata 

Ltda 

13/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 13/05/2020 15/05/2020 

Foral Forn.Aliança 13/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 05/05/2020 06/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 

Foral Forn.Aliança 15/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 05/05/2020 06/05/2020 19/05/2020 21/05/2020 

Foral Forn.Aliança 13/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 05/05/2020 11/05/2020 27/05/2020 03/06/2020 

Drogaria Prata 

Ltda 

15/04/2020 17/04/2020 22/04/2020 24/04/2020 27/04/2020 15/05/2020 15/05/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de Fornecimento, e 

a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada em 

caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com os 

referidos processos de pagamento: 005993, 006038, 006079, 005684, 005704, 005829 do exercício de 2020. 

 

3.CONCLUSÃO:   
                             

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 005228/2020 realizado pelo 

municipalidade está amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, porém não houve manifestação em 

parecer favorável pela Procuradoria deste Município, não atendendo assim o que determina o Art. 38, Inciso 

VI da Lei 8.666/93.  

  

É de suma importância a manifestação da Procuradoria Jurídica municipal, no intuito de prevenir situações que 

possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que regem a boa 

aplicação dos recursos públicos.  

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos que as secretarias municipais de Administração, 

Obras e Agricultura deem ciência deste relatório no prazo de 5 dias úteis e providencie para as próximas 

aquisições todas exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3. 

 

Pedimos que após o trâmite pelas secretarias o processo seja encaminhado ao setor de Licitação para ciência 

do mesmo e ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal. Ao final que retorne ao setor de controle interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na aba: 
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Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Prefeitura 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno está 

à disposição para sana-los.     

 

 
 

Santa Teresa-ES, 01 de julho de 2020.  
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controlador Geral Interno 

 
 
 
 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 5200/2020 – Processo de Compra de Álcool 
em Gel 70% com 500 ml afim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Álcool em Gel 70% com 500 ml para atender 

a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.   

 

Valor:  R$ 1.722,00 (um mil, setecentos e vinte e dois reais).   
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os 

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo 

funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição 

Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios constitucionais, 

como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento dos recursos 

públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o surto 

do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na sequencia em 

11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, após 

a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a dispensa em questão 

é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 
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O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência e 

dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos 

termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005200/2020,que trata de 

aquisição de Álcool em Gel 70% com 500 ml para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência 

Social para o desempenho de suas atividades e objetivando atender a necessidade de reposição de material 

para consumo imediato e estoque no almoxarifado central da Secretaria de Assistência Social, através de  

Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.7 OBJETIVOS: 
 

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios de 

finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo de 

Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.8 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio de 

Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 

 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 

 
Nº do processo: 5200/2020 
Fornecedor: DROGARIA PRATA LTDA 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de ÁLCOOL EM GEL 70% com 500 ml  
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Fundamento legal: 
Dispensa - Art. 24, inciso ( X )                        Inexigibilidade - Art. 25, inciso (     ) 
Empenho: 1592/2020 Data: 24/04/2020 Valor: 1.722,00 
Ordem Bancária: 10018220034 Data: 15/05/2020 Valor: 1.722,00 

 
Perguntas 

Si
m 

N
ã
o 

N/
A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 

 
O Processo Administrativo de nº 5200/2020, foi protocolado no dia 06/04/2020, autuado, 
distribuído e organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 72).  

 
 
 X 

  

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere a Aquisição de Álcool em Gel 70% com 500 ml.  

Descrição Quant. UN Valor Unit. Valor Total 

Álcool em Gel 120 Frasco 14,35 1.722,00 

Total  1.722,00 
 
Nos 02 (dois) primeiros parágrafos do Memorando SMAS Nº 036/2020 e no Objeto do Termo 
de Referência não foi bem especificado que as aquisições dos equipamentos são para o 
enfrentamento da doença Covid 19, sendo os seguintes objetivos destacados no Memorando 
e no Termo de Referência: 
 

• Objetivando realizar a aquisição de Materiais de Consumo Médico Hospitalar para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para o desempenho de suas 
atividades; 

• Objetivando atender a necessidade de reposição de material para consumo imediato 
e estoque Ao almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Assistência Social para 
desempenho de suas atividades; 

• E que a reposição desses materiais se faz necessária em virtude do baixo estoque 
que ora se observa devido a não ou pouca utilização desse material antes do Covid 
19. 

  
Foi citado o Decreto Municipal nº 087/2020, qual declara Situação de Emergência de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente de Pandemia em razão do Covid 19 e dispõe 
sobre as medidas de enfretamento, e a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõem 
sobre as medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto em 2019.    
   
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno deveria ser melhor especificado 
no Memorando e no Objeto do Termo de Referência que as aquisições dos produtos são 
necessárias ao enfrentamento da emergência em saúde devido a Pandemia do Coronavírus.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de 
saúde pública decorrente do Coronavírus, caracterizando assim situação temporária de 
dispensa de licitação conforme art.4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de ÁLCOOL EM GEL 70% com 500 ml foi protocolado no dia 
06/04/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se 
apenas enquanto o perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional, tratando-se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 
1º do Art. 4º da Lei 13.979/2020 de 08 de fevereiro de 2020. 

 

 
 
 
 
 

X 
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4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 
4º § 2º da lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 08/05/2020, no Sitio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID-19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 
✓ Autorização de Fornecimento 344/2020. 

✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 
 

 
 
 
 

X 

  

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, 
contendo além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo 
de informações tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo 
contratual, o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? 
(art. 4º § 2º da lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega foi 
imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
 
 
 
 

X 

 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única 
empresa fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da 
empresa contratada.  
 

  
 

X 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto Básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º- E da Lei 13.979/2020). 
 
Consta Termo de Referência nas fls. 03 a 10 devidamente aprovado pelo Secretário Municipal 
de Municipal de Assistência Social.  
 
No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno, o Termo de Referência deveria 
ser melhor especificado no Objeto e na Justificativa de que a aquisição do produto se faz 
necessária para atingir determinada ação de enfrentamento da emergência, visto que os 
materiais  adquiridos não fazem evidencia para o  fim especificadamente que serão utilizados. 
 

 
 
 
 
X 
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8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento; 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto que é a aquisição de Álcool em 
Gel 70% com 500 ml para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social (fl.03).  

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação que foi para atender à 

necessidade de reposição de material para consumo imediato e estoque no almoxarifado Central 
desta Secretaria para desempenho de suas atividades, sendo que a reposição se faz necessária em 
virtude do baixo estoque que ora se observa devido a não ou pouca utilização desse material antes 
do Covid-19, e considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão 
do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde Pública de 
importância internacional decorrente do corona vírus.  
 
A Descrição resumida da solução apresentada foi por Dispensa de Licitação de acordo com o 
Art. 24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 que diz: “nos casos de emergência ou calamidade  pública, 
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 

 
 
 
 
 
 
 
X 
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serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Sítios eletrônicos especializados ou 
domínio, e através de Cotação de Material / Serviços conforme fls. 12/25. 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 013013.0812200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas 
Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 10010000000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 299 – podendo suplementar nas fichas 312, 328 e 329. 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 389/2020 fls. 42. 
 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pelo Secretário Municipal de 
Assistência Social – (Folha 10) do Processo 
 
O Termo de Referência (fls. 03 a 10) contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Item 2: Objetivo – Contratação de empresa para fornecimento de Álcool em Gel 70% com 500 ml 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Quantidade, itens e 
especificações dos objetos constam no anexo I, parte integrante do Termo de Referência. 
Item 3: Justificativa – Atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, com 
a reposição do material para consumo imediato e estoque do almoxarifado em virtude do baixo 
estoque que ora se observa devido ao consumo regular e também considerando o Decreto Municipal 
nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de saúde pública no município de Santa 
Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona 
vírus. 
Item 4: Modalidade de Contratação – Dispensa de Licitação conforme artigo 24 inciso IV da Lei 
8.666/93 
Item 5: Do Local e da Entrega – Setor do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
Item 6: Garantias – Validade mínima de 12 meses, substituição de material defeituosos (sem ônus) 
e troca do material no prazo de 10 dias. 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls.05 e 
06). 
Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls.06). 
Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante 
planilha de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, 
conforme orçamento apensados nas folhas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25. 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na função de 
“Técnica de Segurança do Trabalho”. 
Item 11: Pagamento - Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.07). 
Item 12: Vigência do Contrato – O contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos não 
podendo ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos 
resultantes deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 013013.0812200012.001 – Manutenção das Atividades 
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Administrativas - Elemento de Despesas: 30903000000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 10010000000 – Recursos Ordinários 
Ficha: 299 – podendo suplementar nas fichas 312, 328 e 329. 
Verificamos a existência da Nota de Pré-Empenho nº 389/2020 fls. 42. 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 08/09).  
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 
13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF. (declaração de que não 
emprega menores). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Consta na Fls. 48; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Folha 67; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual–Folha 69; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Folha 68; 
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Folha 65; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Folha 66; 
9.7 - Não Consta a declaração de: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou 
inferior a seis meses? (art. 4º-H da lei 13.979/2020). 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

X 
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11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de 
licitação (COVID 19)? (art. 4º-B da lei 13.979/2020). 
 
Conforme justificado na fls. 02 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto 
Municipal de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde Pública no 
Município de Santa Teresa – ES. 
O processo em questão foi Dispensa de Licitação, enquadrado no Art. 24 inciso IV da Lei 
8.666/93 para aquisição de Álcool em Gel 70% com 500 ml. 
“nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou 
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”; 
 
A Lei 13979/2020 Art. 4º B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020: 
  
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de risco e segurança de pessoas...; 

 

 
 
 

X 

  

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto 
do processo administrativo instaurado? (salvo se os fornecedores vencedores do processo 
licitatório não dispuserem do objeto em tempo hábil, ou, se verificada e comprovada que 
a contratação emergencial for mais vantajosa para a administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não 
algum contrato ou ata referente a aquisição dos materiais médicos adquiridos. 

  
 
 

X 

 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta neste processo o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação nas Fls. 
44/47. 

 
 

X 

  

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 12 o de 
melhor preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado 
no Quadro Comparativo de Preço Simples. 

Empresa Quant. X Valor Unitário Valor Total Fl 

Farmácia Atlântica/ Drogaria Prata 320 unid. X R$ 14,35 R$ 4.492,00 12 

AM Fernandes 320 unid. X R$ 17,50 R$ 5.600,00 13 

Licita Com. Automotores T. Ltda 320 unid. X R$ 16,90 R$ 5.408,00 14 

 
Foi verificado que as empresas mencionadas na tabela acima preencheram os orçamentos 
com a quantidade divergente da solicitação de 120 unidades (fls. 11), porém o valor unitário 
foi mantido e a quantidade exata do pedido foi atendida.  

 
Vencedor: Drogaria Prata Ltda.  120 unid. X R$14,35 a unid. = Total R$ 1.722,00.  
 

Descrição Quantidade UN Valor Unit. Valor Total 

Álcool em Gel 120 Frasco 14,35 1.722,00 

Total    1.722,00 

     
 

 
 
 
 
 
 

X 
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15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a 
análise crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, 
§ 1º e § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo Setor responsável com potenciais fornecedores e 
em sítios eletrônicos, de acordo com as fls. 12 a 25.  
Consta o Quadro Comparativo de Preços Simples nas fls. 40/41 demonstrando que o valor do 
produto da Empresa vencedora foi o menor entre os orçamentos e as pesquisas de preço 
realizadas pelo Município.   
 

 
 

X 

  

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no dia 08/05/2020 no Sítio Oficial do Município 
WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19. Também foi 
publicado no Diário Oficial dos Municípios / DOM: em 24/04/2020 – Extrato do Ato nº 270536. 

 

 
 

X 

  

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo a Nota de Pré Empenho de nº 389/2020 de 13/04/2020, no valor de R$ 
1.722,00 (um mil, setecentos e vinte e dois reais) - (Folha 42). 
 

 
 

X 

  

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei 
Federal 13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é 
Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega dos 
materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

   
 
 

X 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 

   
 

X 

 

2.1.1 - Achados: 
 
Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos de 

Empresas conforme fls. 12 a 14.  Foi também realizada pesquisa na internet conforme folhas 15 a 25. 

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor de 

mercado, constatamos através de análise ao Site Oficial dos Municípios de Cariacica, Nova Venécia e Serra que 

o valor do produto pago pelo Município está na média da prática do mercado, sendo em alguns casos o valor 

adquirido maior do que outras municipalidades, no entanto a quantidade orçada e adquirida pelo Município é 

bem menor do que as dos outros, conforme demonstrada na tabela comparativa abaixo.  

 
 
2) Tabela comparativa: 

Munícipio Quantidade X Valor 
Unitário 

Local da Publicação Oficial Empresa Fornecedora 

Santa Teresa 120 un. x R$ 14,35 Site Oficial do Município – 
Aba Novo Coronavírus – 
Despesas Contratadas. 

Drogaria Prata Ltda - EPP 

Cariacica 6.000 un. x R$ 12,97 Site Oficial do Município MP Comércio e Serviços 
Ltda - ME 
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Nova Venécia 5.000 un. x R$ 14,00 Site Oficial do Município MP Comércio e Serviços 
Ltda - ME 

Serra 20.000 un. x R$ 18,90 Site Oficial do Município Hospidrogas Com. De 
Prod. Hospitalares Ltda. 

 
 

2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 
2.2.1 Da especificação sobre a Pandemia na justificativa da aquisição dos produtos do 
processo. 

 
Constatamos que no início do Memorando SMAS Nº 036/2020 (fls. 02) e no Objeto do Termo de Referência 

(fls. 03) não foi bem enfatizado que as aquisições do produto Álcool em Gel 70% com 500 ml são para o 

enfrentamento doença da Covid 19, sendo a Pandemia não citada no Objeto do Termo de Referência e 

citada apenas no 3º e 4º parágrafos da solicitação, com intuito de justificar a aquisição e a autorização de 

compra do produto na modalidade de Dispensa de Licitação. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Assistência Social especifique melhor tanto no Memorando 

de solicitação quanto no Objeto do Termo de Referência a necessidade de aquisição dos produtos, devido 

ao fato do aumento da demanda provocado pela Pandemia do novo Coronavírus, citando inclusive quais 

ações serão realizadas com o material adquirido, setores/unidades atendidas, publico atendido e demais 

informações necessárias  que caracterize a compra emergencial. 

 
2.2.2 Da falta de comprovação de Idoneidade da Empresa contratada 
 
A empresa contratada foi a Drogaria Prata Ltda - EPP.  Não constatamos dentro do processo nenhuma 
informação em relação inidoneidade das empresas acima mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 
13.979/2020). 
 
Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras do mesmo. 

 
2.2.3 Da falta da Declaração Modelo V – conforme exigência do artigo 4º - F -  Cumprimento 
do Inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF 

 
Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de quatorze anos. 

 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei Federal 

13.979/2020, inclusive a Declaração da Empresa Modelo V – Cumprimento do Inciso XXXIII do caput do art. 

7º da CF. 

     
2.2.4 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de 
contratos vigentes para o serviço/material solicitado. 

 
Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata 

vigentes para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir 

situações que possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que 

regem a boa aplicação dos recursos públicos. 
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 2.2.5 Dos Orçamentos com Quantitativos divergentes do solicitado: 
 
Evidenciamos que os orçamentos anexados no processo nas fls. 12 a 14, estavam com as quantidades 

diferentes do que estabelecida na Solicitação de Material/Serviço da fl. 11 do processo. Os orçamentos 

foram enviados pelas Empresas com a quantidade de 320 unidades, conforme demonstrado na tabela 

abaixo.  

 
Empresa Quant. X Valor Unitário Valor Total Fls 

Farmácia Atlântica – Drogaria Prata Ltda EPP 320 x R$ 14,35 R$ 4.592,00 12 

AM Fernandes ME 320 x R$ 17,50 R$ 5.600,00 13 

Licita Com. Automotores Transformados Ltda 320 x R$ 16,90 R$ 5.408,00 14 

   
 

Ao nosso ver, o fato de a quantidade solicitada dos produtos nos orçamentos estar divergente com a 

quantidade adquirida não alterou a aquisição devido ao fato que a quantidade adquirida ter sido menor em 

relação a cotada.  

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Assistência Social tenha a cautela de orçar com as Empresas 

a quantidade que será adquirida, para que seja justo com cada  participante, sendo que o mesmo consiga 

fazer sua melhor proposta pelo produto a ser adquirido e também propiciar que a municipalidade adquira o 

menor preço do produto em relação a quantidade a ser comprada.         

  
2.2.6 – Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e 
Pagamento. 
 

Verificamos que o processo 005200/2020 teve início no dia 06/04/2020 e sua tramitação se deu conforme 

as datas: 

 

Pré 

Empenho 

Empenho Aut.Fornecim. Nota Fiscal Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

13/04/2020 24/04/2020 29/04/2020 05/05/2020 05/05/2020 13/05/2020 15/05/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal 

do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 15/05/2020. 

 

 

3.CONCLUSÃO:                       
   
 
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos 

no Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o 

combate da Pandemia do Coronavírus. 
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É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua 

assinatura nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de 

carimbo para melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5200/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, tendo Parecer Jurídico 

favorável emitido pela Procuradoria deste Município.   

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Assistência Social que 

dê ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas 

exigências para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5. 

 

Pedimos que a Secretaria Municipal de Assistência Social após ter conhecimento, que encaminhe o relatório 

ao Setor de Compras e Licitação e ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal para ciência do mesmo. Ao final 

que retorne a esta Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na 

aba: Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias -  Prefeitura 2020. 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 

 

Santa Teresa-ES, 29 de maio de 2020. 

 
  

                                                  Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                  Controladora Geral Municipal 

 
 
 
 

Relatório de Auditoria do Processo de nº 005115/2020 – Aquisição de Cestas 
Básicas  

 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas pata atender as demandas 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando atender as famílias que devido ao 

isolamento social da Pandemia da Covid 19, estão em insegurança alimentar.   

 

Valor:  R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).   
 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os 

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo 
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funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição 

Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios 

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista quer a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o surto 

do “corona vírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na sequencia 

em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, 

após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a dispensa em 

questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência e 

dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos 

termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo n° 005115/2020,que se refere 

a aquisição de Cestas Básicas pata atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

objetivando atender as famílias que devido ao isolamento social da Pandemia da Covid 19, estão em 

insegurança alimentar, considerando a responsabilidade social do município  e ainda objetivando atender à 

necessidade de reposição do estoque no almoxarifado central da Secretaria de Assistência Social, através de  

Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93. 

 

1.9 OBJETIVOS: 
 

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios 

de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo 

de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 
1.10FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

 

Dispensa de Licitação 

 

A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio 

de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no artigo 24 da Lei 

Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 
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✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 
✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 
✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020 
✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020 

 
 

1.3 METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

2.1 CHECK LIST 

 
           CHECKLIST DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
 

Nº do Processo: 005115/2020 

Fornecedor(es): COMERCIAL DEJÉ LTDA 

Objeto: Aquisição de Cestas Básicas para a Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 1572/2020 - 1573/2020 Data: 16/04/2020 Valor: R$ 32.000,00 / R$ 2.500,00 

Pagamento: 4940/20 e 4941/20 Data: 22/07/2020 Valor: R$ 32.000,00 / R$ 2.500,00 

 

Perguntas 
Sim 
Não 
NA 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 

 
O Processo Administrativo de nº 5115/2020, foi protocolado no dia 02/04/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração de folhas sequenciais de (01 a 71). 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
 
O Processo se refere à Aquisição de Cestas Básicas objetivando atender as famílias que devido ao 
isolamento social da Pandemia da Covid 19, estão em insegurança alimentar, considerando a 
responsabilidade social do município e ainda objetivando atender à necessidade de reposição do 
estoque no almoxarifado central da Secretaria de Assistência Social, conforme descrição e 
quantidades estabelecidas abaixo: 
 

Item Descrição/Especificação Unidade Quantidade 

 
 
 
 

01 

Cesta Básica – Contendo: 
 

05 KG de Arroz tipo 02, 02 KG de Açúcar Cristal, 02 Kg de Feijão 
Preto tipo 02, 02 KG de Farinha de Mandioca,   02 KG de Farinha 
de Trigo, 01 KG Fubá, 02 K Macarrão, 01 Kg Canjiquinha, 01 KG 

Sal, 500 Gr de Pó de Café, 01 Garrafa de óleo de Soja, 02 litros de 
leite integral, 400 gr biscoito Sal Cream Cracker, 01 kg DE Carne 

Seca Magra, 01 Pc Papel Higiênico 04 rolos de 60 m2 cada, 02 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

300 

 
 
 
 
Sim 
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pedaço sabão, 01 Creme Dental, 02 Sabonetes, 02 Dúzias de Ovos. 

 
 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O processo de Aquisição de Cestas Básicas foi protocolado no dia 02/04/2020, e está compreendido 
no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-se assim de uma situação 
temporária conforme determina o Parágrafo 1º. do Art. 4º. da Lei 13.979/2020. 

 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi Publicado no dia 08/05/2020, no Sitio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, na ABA Novo Corona 
vírus – Covid 19: 

• Termo de Dispensa de Licitação; 

• Quadro Comparativo de Preços Simples; 

• Autorização de Fornecimento de nº 330/2020; 

• Publicação do Termo de Dispensa no DOM. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, contendo 
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de informações 
tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 no dia 08/05/2020 e no DOM/ES no dia 14/04/2020. 
Republicado no DOM/ES em 11/05/2020. 
 
O termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
Nome do Contratado, Número CNPJ, Valor, Quantitativos, Número do Processo.  
A entrega foi imediata não gerando Contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única empresa 
fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizada dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
Não 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência Padronizado foi aprovado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, 
conforme determina o Art. 4º E da Lei nº 13.979/2020, se encontra anexado nas fls. 03 a 12 deste 
processo, e descreve o objeto como Aquisição de Cestas Básicas visando suprir o estoque regular de 
cestas básicas do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social , com o propósito de 
não comprometer o desempenho dos trabalhos junto as famílias em situação de vulnerabilidade 
social, em especial as em situação de insegurança alimentar para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 

 

 
 
 
Sim 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: I – Declaração 
do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
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III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
- Constatamos no Termo de Referência a Declaração do Objeto descreve o objeto como Aquisição de 
Cestas Básicas visando suprir o estoque regular de cestas básicas do Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Assistência Social , com o propósito de não comprometer o desempenho dos trabalhos junto as famílias 
em situação de vulnerabilidade social, em especial as em situação de insegurança alimentar para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social (03). 

 

- Constatamos a Fundamentação Simplificada da contratação A aquisição dos materiais relacionados no 

pedido se faz necessário para o bom andamento dos trabalhos junto as famílias em situação de 
vulnerabilidade social, em especial as em situação de insegurança em atendimento ao disposto na Política 
Nacional de Assistência Social;  
E ainda, considerando que o Pregão Eletrônico 030/2020 fracassou e da necessidade emergente de atender 
as famílias, que devido ao isolamento social da Pandemia COVID 19, se encontram em insegurança 
alimentar; 
Considerando ainda que o ministério da saúde recomenda a redução do contato social o que, 
consequentemente reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros vírus do 
passado; 
Considerando a necessidade de repor o estoque da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
e considerando o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde 
Pública no Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde Pública de importância internacional decorrente do 
corona vírus. 
 

A Descrição resumida da solução apresentada neste momento, no Termo de Referência, foi informado 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social como modalidade de contratação a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, conforme rege o Decreto Municipal nº 265/2018. Porém o referido Decreto regulamenta a 
modalidade de licitação denominada Pregão, 
 
Neste sentido, entendemos que o Termo de Referência foi preenchido de forma equivocada neste item (fl.03 
-item 4), pois o processo foi fundamentado para tramitar através de aquisição para enfrentamento à pandemia. 
 
Em seu Parecer Jurídico, a Procuradoria jurídica municipal entendeu que na hipótese em questão está 
justificada e demonstrada a urgência concreta e efetiva da necessidade de aquisição de cestas básicas, tendo 
em vista o resultado fracassado do Pregão Eletrônico 030/2020- (30/03/2020), que foi comprovada nos autos 
na fl. 43. 
 
O Termo de Referência contém informações relativas a: 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para Aquisição de Cestas Básicas para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, faz-se necessário para o bom andamento dos trabalhos junto às 
famílias em situação de vulnerabilidade social, em especial as em situação de insegurança alimentar. 
Quantidade, itens e especificações dos objetos constam destacados na folha 21. 
 
Item 3: Justificativa – A contratação de empresa para fornecimento de Cestas Básicas atenderá às 
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando a demanda da mesma, e 
considerando ainda que o Pregão Eletrônico de nº 030/2020 fracassou e da necessidade emergente de 
atender as famílias, que devido ao isolamento social estão em insegurança alimentar. Considerando também 
o Decreto Municipal nº 087/2020 que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA de Saúde Pública no Município 
de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – no Termo de Referência, foi informado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social como modalidade de contratação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme rege o Decreto 
Municipal nº 265/2018.  
Porém o processo transcorreu por Dispensa de Licitação nos termos do Artigo 24 Inciso IV da Lei nº 
8.666/1993 e com amparo legal no artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020 e suas alterações. 
 

 
 
 
 
Sim 
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Item 5: Do Local e da Entrega – As Cestas Básicas serão entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, ao lado da Prefeitura Municipal, de posse da Autorização de Fornecimento e subitens 

5.1 a 5.8). 

  

Item 6: Garantias – Os produtos deverão ter validade mínima de 06 (seis) a 12 (Doze) meses a partir do 
recebimento do material, e durante o prazo de validade a Contratada estará obrigada a substituir os produtos 
com avarias ou qualquer dano, sem ônus e trocar o produto no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 
data da comunicação da Contratante, sem ônus. 

 

Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme itens 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (Fls.05/06). 

 

Item 8: Obrigações da Contratante - Conforme itens 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (Verso da Fls. 06/07). 
 

Item 9: Avaliação do Custo - O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha de 
custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamento 
apensados nas (folhas 22/24). 

 

Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pelo servidor representante da 
“Administração”, conforme os itens 10.1 a 10.3 do Termo de Referência. (Fls. 07/08). 

 

Item 11: Pagamento – Os pagamentos referentes as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 30 dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo 
fiscal designado para o contrato e Conforme item 11.1 a 11.8 do Termo de Referência (fls.08). 

 

Item 12: Vigência do Contrato – O Contrato terá a sua vigência restrita ao fornecimento dos produtos 
previstos neste Termo. (Fls. 08). 
 

Item 13: Qualificação Técnica – Comprovação de que a licitante fornece ou forneceu, sem restrição, 
materiais iguais ou semelhantes aos indicados no Objeto deste Termo de Referência (fl.09). 

 

Item 14: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte dotação orçamentária: 

Classificação Funcional Programática: 013013.0824400162.031 – Manutenção do Serviço de Benefício a 
Família em Situação de Vulnerabilidade Temporária; 

Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; Ficha: 351 – Podendo suplementar na Ficha 
352, Fonte 1001 – Recursos Ordinários. 

Item 15: Das Sanções – Conforme os itens 15.1 a 15.9 do Termo de Referência (Fls.09/11). 

 

Item 16: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação. 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas por meio de Cotação de Material/Serviços conforme (fls. 
22/24). 

 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 013013.0824400162.031 – Manutenção do Serviço de Benefício 
a Família em Situação de Vulnerabilidade Temporária; 

Elemento de Despesas: 33903000000 – Material de Consumo; Ficha: 351 – Podendo suplementar na 
Ficha 352, Fonte 1001 - Fonte: 10010000000 – Recursos Ordinários. 
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VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pelo Secretário Municipal de Assistência 
Social no Processo – (Fls.12). 

 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF.(incluído pela Medida Provisória 
926/2020) 
 
Consta: 
9.1) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – (Não Consta). 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Fl. 25) 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ (Fl. 29) 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal (Fl. 27);   
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS (Fl. 26) 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista -CNDT - (Fl. 28) 
9.7) Não consta a declaração de: “Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de menor 
aprendiz, conforme Art. 7º da CF”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
 
Não houve celebração de contrato, tendo em vista que sua vigência é restrita ao fornecimento dos 
produtos,  a entrega foi imediata, o Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) 
dias após a apresentação das respectivas notas fiscais, devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do 
Contrato. 

 

 
 
 
Não 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de licitação 
(COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
“Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento 
de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 
contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos”. 

 
Conforme a justificativa na fls. 03 a aquisição por dispensa levou em consideração o Decreto Municipal 
de nº 087/2020 no qual foi Declarado Situação de Emergência de Saúde pública no Município de Santa 
Teresa – ES, enquadrado no Art. 24 Inciso IV da Lei nº 8.666/1993, para aquisição de Cestas Básicas. 
 
E considerando ainda que o Pregão Eletrônico de nº 030/2020 fracassou, e o mesmo se referia a 
aquisição de cestas básicas  objetivando atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
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(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta nenhuma manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum 
contrato ou Ata referente a aquisição de Cestas Básicas. 

 

 
 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta Parecer Jurídico opinando pela Aprovação com Ressalvas, e opinando pela legalidade da 
contratação. (Fls. 36/42). 

 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam os quadros comparativos de preços dos produtos e fornecedores participantes deste 
processo.  
Constam orçamentos no Processo, sendo o orçamento da Empresa vencedora na fl. 22 o de melhor 
preço, justificando assim a escolha do fornecedor pelo Município, como demonstrado no Quadro 
Comparativo de Preço Simples. 

 
Produto e 

Quantidade 
 

Média 
 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

 

Cestas Básicas 
– Total 300 
Unidades 

R$ 
139,24 

Comercial Dejé 
Ltda – 115,00 

cada 

Comercial 
Tresmann Ltda – 

149, 33 cada 

Supermercado 
Dalmaschio Ltda – 

153,38 cada 
 
Vencedor: Comercial Dejé Ltda - 300 unid. X R$115,00 a unid. = Total R$ 34.500,00 
 
Foi verificado que as empresas mencionadas na tabela acima preencheram os orçamentos com a 
quantidade divergente da solicitação de 300 unidades (fls. 21), informando nos orçamentos a 
quantidade de 100 unidades, porém o valor unitário foi mantido e a quantidade exata do pedido foi 
atendida.  
 

 
 
 
Sim 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada pelo Setor responsável com potenciais fornecedores do 
município de acordo com as fls. 22 a 23.  

 
Foi verificado que o Quadro Comparativo de Preços Simples publicado no Sitio Oficial do Município 
no dia 08/05/2020 demonstrando que o valor do produto da Empresa vencedora foi o menor entre os 
orçamentos e as pesquisas de preço realizadas pelo Município. 

 

 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi Publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 08/05/2020. Também foi publicado no Diário Oficial dos 
Municípios / DOM: em 14/04/2020 e Republicado em 11/05/2020. 
 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Localizamos no processo as Notas de Pré Empenho: 

 
Notas de Pré Empenho de n° 362/2020 e 363/2020 datadas do dia 06/04/2020 em nome da Empresa 
Comercial Dejé Ltda - EPP – nos valores de 32.000,00 e R$ 2.500,00 respectivamente (fls. 33/34). 

 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal  
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13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega de todo material foi imediata e o 
Empenho é Ordinário e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias consecutivos após a entrega 
dos materiais e mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

 
 
Não 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve Celebração de Contrato. 

 

 
 
N/A 

 
2.1.1 - Achados: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 08/05/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de cotação de preços do material através dos orçamentos de 

Empresas conforme fls. 22 a 23.   

 

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com o valor de 

mercado, constatamos através de análise ao Site Oficial dos Municípios de Linhares, Vitória,  Guarapari, 

Jaguaré e João Neiva que o valor do produto pago pelo Município está na média da prática do mercado, 

conforme demonstrada na tabela comparativa abaixo: 

 

Tabela Comparativa: 

Munícipio Quantidade X 
Valor Unitário 

Valor Total Descrição Local da Publicação Oficial/Empresa 
Fornecedora 

Santa 
Teresa 

300 un. x 
 R$ 115,00 

R$ 34.500,00 Cesta Básica Site Oficial do Município – Aba Novo 
Coronavírus – Despesas Contratadas. 
Empresa: Comercial Dejé Ltda EPP 

Linhares 4.000 un. x  
R$ 85,03 

R$ 340.120,00 Cesta Básica Site Oficial do Município 
Empresa: k & k Gêneros Alimentícios  

Vitória 2.500 un. x  
R$ 95,50 

R$ 238.750,00 Cesta Básica Site Oficial do Município 
Empresa: Mantovani Atacadista Ltda 

Guarapari 1.500 un. x 
R$ 111,99 

R$ 167.985,00 Cesta Básica Site Oficial do Município 
Empresa: Estafe Comercio e Serviços 

Jaguaré 3.600 un. x 
R$ 112,30 

R$ 367.200,00 Cesta Básica Site Oficial do Município 
Empresa: X Alimentos Ltda 

João Neiva 100 un. x  
R$ 107,70 

R$ 10.770,00 Cesta Básica Site Oficial do Município 
Empresa: Adventure Distribuidora Ltda 

 

Ao se comparar os produtos constantes em cada aquisição realizada pelos municípios acima relacionados, 

verificamos que existe uma diferença de um município para o outro no que compõe as cestas básicas, o que 

possivelmente influenciou na diferença de valor constatada. No entanto, os produtos básicos estão 

relacionados em todas as aquisições verificadas. 

 

A relação dos produtos constantes na aquisição realizada pelo município de Santa Teresa esta descrita no 

item 02 deste Checklist e na fl. 21 do processo. 

 

2.2 DAS CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

 
2.2.1 Da elaboração do Termo de Referência 
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Na verificação dos itens de atendimento a Lei 13.979/2020, principalmente nos que se referem ao Termo de 

Referência, verificamos a necessidade de uma maior atenção na elaboração do Referido Termo. Identificamos 

algumas inconformidades evidenciadas conforme abaixo: 

 

2.2.1.1) Item 4: Modalidade de Contratação: fl. 04 – Foi informado no Termo de Referência que a modalidade da 

contratação seria Dispensa de Licitação conforme rege o Decreto Municipal nº 268/2018.  Porém, em consulta ao Portal 

da Transparência Municipal verificamos que o referido Decreto se refere: “revoga o decreto 322/2006 e aprova o novo o 

regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns.” 

 

2.2.2 Da falta de comprovação de Idoneidade das Empresas contratadas  

 

As empresas contratadas foram a Cooperativa Agropecuária Centro Serrana Filial e Guaracloro Ltda.  Não 

constatamos dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade das empresas acima 

mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020). 

 

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras. 

 

2.2.3 Da falta de Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (faltou das duas empresas). 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (faltou das duas empresas). 

 
2.2.4 Da falta de manifestação do setor de contratos/convênios referente a existência de contratos 

vigentes para o serviço/material solicitado. 

 

Não localizamos no processo Declaração do Setor de contratos/convênios de que não há contrato/ata vigentes 

para o serviço/materiais objeto do processo administrativo instaurado, no intuito de prevenir situações que 

possam comprometer a realização de procedimentos em conformidade com os princípios que regem a boa 

aplicação dos recursos públicos. 

 

Verificamos a existência de documento anexado a fl.43 com a informação de que o Pregão Eletrônico nº 

030/2020 realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social com o objetivo de aquisição de cestas 

básicas foi FRACASSADO. 

 

2.2.5 Da não identificação do servidor responsável pela coleta dos orçamentos   
 

Não constatamos identificação na assinatura do servidor responsável pela coleta dos orçamentos  

 

A Obrigatoriedade da Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços, nos termos item 

9.1.1 da Portaria 804, de 13/11/2018 do Ministério da Justiça que assim dispõe: 

 

“É obrigatória a identificação do servidor responsável pela cotação de preços E A ASSINATURA NOS 

DOCUMENTOS DE SUA AUTORIA (Acordão TCU nº 909/07 – 1ª Câmara)”.  

Recomendamos que o servidor responsável pela cotação de preços sempre se identifique através de 
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assinatura legível ou carimbo de identificação afim de atender a Portaria supracitada. 

Ainda, verificamos que o processo 005515/2020 teve início no dia 02/04/2020 e sua tramitação se deu 

conforme as datas: 

Empresa Empenhos 

1572 e 

1573/2020 

Autorização 

Fornecim. 

330/2020 

Nota Fiscal 

 

Atesto da 

Nota Fiscal 

Liquidação Pagamento 

Comercial Dejé  16/04/2020 16/04/2020 14/07/2020 14/07/2020 16/07/2020 22/07/2020 

 

Fica claramente evidenciado que a Nota Fiscal foi emitida após o Empenho e a Autorização de Fornecimento, 

e a mesma só foi liquidada e paga após ter sido devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada 

em caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com 

o referido processo, que só foi pago em 22/07/2020. 

 
3. CONCLUSÃO:                       
   
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos no 

Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o combate da 

Pandemia do Coronavírus. 

 

É de suma importância a Identificação do servidor público responsável pela cotação de preços e sua assinatura 

nos documentos de sua autoria. Recomendamos que a assinatura seja legível ou seguida de carimbo para 

melhor identificação. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o processo de dispensa nº: 5541/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, tendo Parecer Jurídico 

favorável emitido pela Procuradoria deste Município.   

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Assistência Social que 

dê ciência deste relatório no prazo de 3 dias úteis e providencie para as próximas aquisições todas exigências 

para o atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 e após, que 

encaminhe o relatório ao Setor de Compras e Licitação  e ao Gabinete do Sr. Prefeito Municipal para ciência 

do mesmo. Ao final que retorne à esta Unidade Central de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br, na aba: 

Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias - Prefeitura 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 

Santa Teresa-ES, 27 de julho de 2020. 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 
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Relatório de Auditoria do Processo de nº 006272/2020 – Processo de Compra de 
Material de Limpeza, considerando os agravos decorrentes do Surto de Covid 19, 

para suprir as necessidades da Municipalidade.   
 
Objeto: Aquisição de Produtos de Limpeza. 
 

Valor: R$ 200,01 (duzentos reais e um centavo).   
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
A Administração Pública no desempenho de suas funções deve submeter-se a controles diversos, incluindo os 

controles que deve exercer sobre seus próprios atos, denominados controles internos. A existência e efetivo 

funcionamento de sistemas de controles internos nos Municípios é uma obrigação estatuída pela Constituição 

Federal de 1988 (Art. 31). 

 

A finalidade desses controles é garantir que a administração atue em consonância com princípios 

constitucionais, como da legalidade e da eficiência, almejando com isso assegurar o melhor aproveitamento 

dos recursos públicos e a boa qualidade dos serviços prestados à população. 

 

Tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020 declarou que o surto 

do “coronavírus” constituía Emergência de Saúde Pública de importância internacional e logo na sequencia 

em 11 de março de 2020, a OMS elevou o estado de contaminação pelo novo “Coronavírus”  como Pandemia, 

após a identificação de mais de 115 países com casos declarados de infecção.  

 

Isso tudo acarretou incertezas e implicações em vários setores, dentre eles o das contratações públicas. 

 

O Governo Federal, por meio da Lei 13.979/2020 dispôs sobre normas gerais de licitações e contratos criando 

nova hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de Saúde destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus e define que a dispensa em 

questão é temporária e aplica-se apenas enquanto durar a emergência de saúde pública. 

 

O Município, por sua vez, editou o Decreto nº 087/2020 de 18/03/2020, que declara situação de emergência e 

dispôs entre outras medidas, sobre a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavirus, nos 

termos do artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020. 

 

Nesse contexto, esta Unidade Central de Controle Interno analisou o processo de n° 006272/2020, que trata 
de aquisição de Material de Limpeza para suprir as necessidades da Municipalidade, realizada através da 
modalidade de Dispensa de Licitação com amparo legal no artigo 4° da Lei Federal 13.979/2020. 

 

1.11OBJETIVOS: 
 

O objetivo geral da presente auditoria consistiu em atender ao ordenamento legal, detectar possíveis desvios 

de finalidade, erros ou fraudes. Assim como, verificar a adequação, a regularidade e conformidade do processo 

de Dispensa de Licitação com a legislação vigente. 

 

1.12FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Dispensa de Licitação 
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A Administração Pública pode utilizar para casos especiais de compra e contratações o Modelo de Dispensa 

de Licitação, sem que este desrespeite os princípios da Moralidade e da Isonomia. A contratação por meio 

de Dispensa de Licitação deve limitar-se a aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da 

situação de emergência e não a qualquer bem ou prazo, tendo os casos fundamentados no Artigo 24, Inciso 

IV da Lei Federal 8.666/1993. 

 

✓ Lei 13.979/2020 de 06/02/2020. 

 

✓ Medida Provisória nº 926 de 20/03/2020. 

 

✓ Decreto Municipal de nº 087/2020 de 17/03/2020. 

 

✓ Lei Complementar Estadual nº 946 de 27/03/2020. 

 

✓ Medida Provisória nº 961 de 06/03/2020. 

 

✓ Medida Provisória nº 966. de 13/05/2020. 

 

 

1.13METODOLOGIA E TÉCNICA: 

 

As técnicas de auditoria utilizadas para obtenção das informações necessárias à análise do objeto desse 

estudo foram: exame documental e consulta a sistemas informatizados. 

2. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES:  

 

2.1 CHECK LIST 

 

Nº do Processo: 006272/2020 

Fornecedor(es): Foral Fornecedora Aliança Comercial Eireli / JB Comércio e Serviços Eireli EPP 

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Materiais de Consumo 

 

Fundamento Legal:   

Dispensa - Art. 24, inciso IV ( x ) Inexigibilidade - Art. 25, inciso (   ) 

Empenho: 2095/2020 – 2096/2020 Data: 04/06/2020 Valor: R$ 156,90 e R$ 43,20 

Pagamento: 
4534/2020 
5000/2020 

Data: 
08/07/2020 
29/07/2020 

Valor: 
R$ 156,90 
R$ 43,20 

Perguntas 
Sim 
Não 
N/A 

1) A aquisição foi formalizada por meio de processo administrativo, devidamente autuado, 
protocolado e numerado? 

 
O Processo Administrativo de nº 6272/2020 foi protocolado no dia 20/05/2020, autuado, distribuído e 
organizado com capa e numeração sequencial de 01 a 42. 

 

 
 
 
Sim 

2) O Processo se refere a despesa para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Corona 
Vírus? (art. 4º - lei 13.979/2020). 
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O Processo se refere à Aquisição de Materiais de Consumo em caráter emergencial para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme descrição e quantidades estabelecidas 
abaixo: 
 

Item Descrição / Especificação Unidade Quantidade 

01 Cloro FR c/ 2 Litros – Solução de Hipoclorito sódico a 1% Frasco 8 

02 Pano Multiuso – Pacote c/ 5 Unidades Pacote 10 

03 Sabonete Líquido – Galão c/ 5 Litros Unidade 3 

04 Álcool 70% Frasco com 500 ML Frasco 10 

05 Limpador Instantâneo Multiuso – Frasco c/ 500 ML Frasco 10 

 
A contratação da empresa para aquisição de materiais de consumo em caráter emergencial atenderá 
as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, considerando os agravos decorrentes do 
surto de Covid-19. 

 

Sim 

3) O Processo de aquisição está compreendido no período da situação de emergência de saúde 
pública decorrente do Corona Vírus, caracterizando assim situação temporária de dispensa de 
licitação conforme Art. 4º § 1º da Lei 13.979/2020? 
 
O Processo de Aquisição de Materiais de Consumo em caráter emergencial foi protocolado no dia 
20/05/2020 e está compreendido no período da pandemia em razão do Covid 19, e aplica-se apenas 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional, tratando-
se assim de uma situação temporária conforme determina o Parágrafo 1º do art. 4º da Lei 13.979/2020.  
 

 
 
 
 
Sim 

4) A aquisição foi imediatamente disponibilizada em site oficial específico na internet? Art. 4º § 2º 
da Lei 13.979/2020? 
 
Foi publicado no dia 02/06/2020, no Sítio WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – Na ABA NOVO 
CORONA VÍRUS – COVID – 19: 

✓ Termo de Dispensa de Licitação 
✓ Quadro Comparativo de Preços Simples 

✓ Autorização de Fornecimento 421/2020 – 422/2020  
✓ Publicação do Termo de Dispensa no DOM/ES. 

 

 
 
 
Sim 

5) O Ato de Dispensa foi divulgado na forma exigida pelo Art. 26 da Lei Federal 8.666/93, contendo 
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei 12.527/2011, um mínimo de informações 
tais como: 
Nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 
o valor, o quantitativo e o respectivo processo de contratação ou aquisição? (art. 4º § 2º da Lei 
13.979/2020). 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sitio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID – 19 em 02/06/2020 e também no DOM/ES 03/06/2020. 
 
O Termo de Dispensa traz informações referente a: 
 
O Nome do Contratado, o Número do CNPJ, o Valor, Quantitativos, Número do Processo. A entrega 
foi imediata não gerando Contrato 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 

6) A empresa contratada é declarada inidônea? Se sim, foi comprovado que ela é a única empresa 
fornecedora do bem ou o produto a ser adquirido? (art. 4º § 3º da Lei 13.979/2020). 
 
Não foi localizado no Processo nenhuma informação em relação à inidoneidade da empresa 
contratada. 

 

 
 
 
----- 

7) Consta no processo, Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado, 
devidamente aprovado pela autoridade competente.? (art. 4º-E da Lei 13.979/2020). 
 
O Termo de Referência foi aprovado pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, conforme determina 

 
 
 
Sim 
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o Art. 4º E da Lei nº 139798/2020, e se encontra anexado às folhas 03 a 06 deste processo, e descreve 
o objeto como contratação de empresa para Aquisição de Materiais de Consumo em caráter 
emergencial, que serão utilizados para o controle e combate do novo coronavirus. 

 

8) O Termo de Referência simplificado ou Projeto básico Simplificado deve conter: 
I – Declaração do Objeto; 
II – Fundamentação simplificada da contratação; 
III – Descrição resumida da solução apresentada; 
IV – Requisitos da contratação (incluindo definições e quantitativos); 
V - Critérios de medição e pagamento 
 
O Termo de Referência contém informações relativas a: (Fls. 03/06) 
 
Item 1: Secretaria Requisitante – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 
Item 2: Objeto – Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo em caráter 
emergencial para atender a demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quantidade, itens e 
especificações dos objetos constam na Folha 07. 
 
Item 3: Justificativa – A Contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Consumo em caráter 
emergencial para atender a demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para reposição em virtude 
do baixo estoque que ora se observa devido ao grande consumo dos materiais. 
 
Considerando o Decreto Municipal nº 087/2020, que declara Situação de Emergência de saúde pública no 
Município de Santa Teresa, decorrente da Pandemia em razão do COVID 19 e dispõe sobre as medidas para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona Vírus. 
 
Item 4: Modalidade de Contratação – A contratação será por Dispensa de Licitação. 
 
Item 5: Do Local e da Entrega – O Contratado procederá a entrega dos produtos na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
e itens 5.1 a 5.10. 
 
Item 6: Garantias – Fornecer garantia mínima de 06 (seis) meses a partir do recebimento do material. 
Durante a garantia o Contratado estará obrigado a substituir o material defeituoso, sem ônus e trocar o 
material no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de comunicação da Contratante, sem ônus. 
 
Item 7: Obrigações da Contratada – Conforme item 7.1 a 7.11 do Termo de Referência (fls. 03 verso e 04). 
 
Item 8: Obrigações da Contratante – Conforme item 8.1 a 8.6 do Termo de Referência (fls. 04). 
 
Item 9: Avaliação do Custo – O custo estimado e os valores máximos foram apurados mediante planilha 
de custos e/ou pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, conforme orçamentos 
apensados nas folhas 08/10 e itens 9.1 a 9.3. 
 
Item 10: Fiscalização – A fiscalização da contratação será exercida pela servidora na função de 
“Representante do Setor Administrativo” e itens 10.1 a 10.3. 
 
Item 11: Pagamento – O pagamento referente as notas de empenho dos materiais adquiridos serão 
efetuados em até 30 dias consecutivos após a entrega dos equipamentos e mediante apresentação da Nota 
Fiscal. 

Nenhum pagamento será efetuado à contratada em caráter antecipado ou, antes de resolvida qualquer 
pendência com a contratada, e itens (11.1 a 11.8) - fls.04 verso. 

 
Item 12: Vigência do Contrato – O Contrato terá início a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento e terá duração correspondente ao fornecimento de todos os bens adquiridos, não podendo 
ultrapassar o respectivo crédito orçamentário. 
 
Item 13: Da Dotação Orçamentária – Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes 
deste instrumento correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 
Classificação Funcional Programática: 005.005.0412200012.001 – Manutenção das Atividades 

 
 
 
 
 
 
 
Sim 
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Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33.90.30.00000 – Material de Consumo - Fonte de Recurso: 10010000 - Ficha: 
0000051; 
Verificamos a existência das Notas de Pré-Empenho nº 454/2020 e 455/2020 - de 22/05/2020 – (fls. 13/14) 
 
Item 14: Das Sanções – Conforme os itens 14.1 a 14.9 do Termo de Referência (fls. 05 e verso) 
  
Item 15: Considerações Finais – As normas que disciplinam este procedimento serão interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o Princípio da Isonomia, a Finalidade e a Segurança da Contratação (fl.05 verso). 

 
VI – Estimativas dos preços obtidos por meio de no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
a) Portal de compras do Governo Federal; 
b) Pesquisa publicada em mídia especializada; 
c) Sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo; 
d) Contratações similares de outros entes públicos; ou 
e) Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. 
 
As estimativas de preços foram obtidas através de orçamentos/pesquisa realizada com potenciais 
fornecedores, através de cotação de Material/Serviços conforme Fls. 08/10. 
 
VII – Adequação orçamentária. 
 
Classificação Funcional Programática: 005.005.0412200012.001 – Manutenção das Atividades 
Administrativas; 
Elemento de Despesas: 33.90.30.00000 – Material de Consumo 
Fonte de Recurso: 10010000 - Ficha: 0000051; 
Verificamos a existência das Notas de Pré-Empenho nº 454/2020 e 455/2020 - de 22/05/2020 – (fls 13/14) 

 
VIII - Aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. 
 
O Termo de Referência foi devidamente aprovado e assinado pela Secretária Municipal de Meio 
Ambiente – fls. 06. 
 

9) Consta comprovação por parte da empresa contratada de: (art. 4º-F da Lei 13.979/2020). 
(Regularidade fiscal e trabalhista – art. 29 da Lei 8.663/93); 
9.1) Cadastro CNPJ; 
9.2) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União; 
9.3) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual – SEFAZ; 
9.4) Certidão Negativa com a Fazenda Municipal; 
9.5) Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 
9.7) Cumprimento do inciso XXXIII do caput do Art. 7º da CF (incluído pela Medida Provisória 
926/2020). 
 
Consta:  
9.1- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – Não Consta de nenhuma das empresas; 
9.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais – Fls 24 e 27; 
9.3 - Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Pública Estadual – Fls 22 e 30; 
9.4 - Certidão Negativa com a Fazenda Municipal – Fls. 21 e 29;   
9.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – Fls 25 e 28; 
9.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – Fls 23 e 26; 
9.7 – Não Consta a Declaração de nenhuma das empresas de que não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, Conf. Art. 7º da CF. - Fls 43. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sim 

10) Os Contratos firmados através da aquisição de Bens e Serviços tem prazo igual ou inferior a 
seis meses? (art. 4º-H da Lei 13.979/2020. 
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Não houve celebração de contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário 
e o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal designado para o contrato. 

 

N/A 

11) Há caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa de licitação 
(COVID 19)? (art. 4º-B da Lei 13.979/2020). 
 
A Lei nº 13979/2020, Artigo 4º - B, alterada pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020. 
 
I – Ocorrência de situação de Emergência; 
II – Necessidade de Pronto atendimento da situação de emergência; 
III – Existência de Risco e Segurança de pessoa. 
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. 
 
Conforme a justificativa na fls. 03 a aquisição por dispensa é a aquisição de Materiais de Consumo 
em Caráter Emergencial considerando os agravos decorrentes do surto Covid-19. 
 

 
 
 
Sim 

12) Consta declaração de que não há contrato/ata vigentes para o serviço/materiais objeto do 
processo administrativo instaurado?  
(salvo se os fornecedores vencedores do processo licitatório não dispuserem do objeto em tempo 
hábil, ou, se verificada e comprovada que a contratação emergencial for mais vantajosa para a 
administração). 
 
Não consta manifestação no trâmite do processo a respeito de já existir ou não algum contrato ou ata 
referente a aquisição de Materiais de Consumo em Caráter Emergencial. 
 
 

 
 
 
Não 

13) Consta parecer jurídico no processo? 
 
Consta o Parecer Jurídico opinando pela legalidade da contratação pretendida no processo – Fls. 
16/19. 
 

 
 
Sim 

14) Consta justificativa da escolha do fornecedor ou executante? 
 
Constam orçamentos no Processo, sendo os orçamentos das Empresas vencedoras nas fls. 08/09 os 
de melhores preços, justificando assim a escolha dos fornecedores pelo Município, como 
demonstrado no Quadro Comparativo de Preço Simples (fl. 12). 

 
 

Descrição Especificação e 
Quantidade 

 
Média 

R$ 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

Empresa / Valor 
Unit. / Valor Total 

Empresa / Valor 
Unit.   / Valor 

Total 

Cloro FR c/ 2 Litros – Solução de 
Hipoclorito sódico a 1% x (08 

Frascos de 2 litros) 

7,93 de 
03 

Fornece 
dores 

 

J.B. Comércio 
– 5,40 o Frsco 
– Total = 43,20 

Foral 
Fornecedora – 
8,40 o Frasco – 
Total = 67,20 

Drogaria Prata– 
10,00 o Frasco 
– Total = 80,00 

Pano Multiuso – Pacote c/ 5 
Unidades x (10 pacotes) 

6,16 de 
03 

Fornece 
dores 

Foral 
Fornecedora – 
2,70 o Pacote – 

Total = 27,00 

Drogaria Prata– 
5,89 o Pacote – 
Total = 58,90 

J.B. Comércio – 
9,90 o Pacote – 
Total = 99,00 

Sabonete Líquido – Galão c/ 5 
Litros x (03 galões de 05 Litros) 

20,93 
de 03 

Fornece 
dores 

Foral 
Fornecedora – 
13,80 a Unid. – 
Total = 41,40 

J.B. Comércio – 
22,00 a Unid – 
Total = 66,00 

Drogaria Prata– 
26,99 a Unid – 
Total = 80,97 

Álcool 70% Frasco com 500 ML x 
(10 Frascos) 

9,05 de 
03 

Fornece 
dores 

Foral 
Fornecedora – 
6,15 o Frasco – 

Total = 61,50 

J.B. Comércio – 
9,00 o Frasco – 
Total = 90,00 

Drogaria Prata– 
11,99 o Frasco 

– Total = 
119,90 

Limpador Instantâneo Multiuso – 3,90 de 
03 

Foral 
Fornecedora – 

J.B. Comércio – 
4,30 o Frasco – 

Drogaria Prata– 
4,69 o Frasco – 

 
 
Sim 
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Frasco c/ 500 ML x (10 Frascos) Fornece 
dores 

2,70 o Frasco – 
Total = 27,00 

Total = 43,00 Total = 46,90 

 
 

15) Consta justificativa do preço da contratação baseada em pesquisa de preços, com a análise 
crítica do setor responsável pela pesquisa, observando os parâmetros do inciso VI, § 1º e § 2º, do 
art. 4º-E da Lei Federal 13.979/2020? 
 
Consta pesquisa de preços realizada com potenciais fornecedores, demonstrando que o valor das 
Empresas vencedoras ficou abaixo da média sendo o menor preço entre os orçamentos 
encaminhados ao Município. 
 

 
 
 
 
Sim 

16) Houve publicação na imprensa oficial do ato de dispensa ou inexigibilidade? 
 
O Termo de Dispensa foi publicado no Sítio Oficial do Município WWW.SANTATERESA.ES.GOV.BR – 
Na ABA NOVO CORONA VÍRUS – COVID-19 em 02/06/2020 e no DOM/ES em 03/06/2020. 
 

 
 
Sim 

17) Consta emissão de Nota de Pré Empenho? 
 
Consta no processo as Notas de Pré Empenho de nº 454/2020 no valor de 156,90 e nº 455/2020 no 
valor de 43,20 (fls. 13/14). 
 

 
 
Sim 

18) Se for o caso, consta minuta do contrato, observando os artigos 4º-H e 4º-I da Lei Federal 
13.979/2020? 
 
Não consta Minuta do Contrato, tendo em vista que a entrega foi imediata e o Empenho é Ordinário e 
o prazo para pagamento é em até 30 (trinta) dias após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo Fiscal. 
 

 
 
 
N/A 

19) Consta a aprovação da Minuta do Contrato pela autoridade competente? 
 
Não houve celebração de contrato. 
 

 
N/A 

 

2.1.1 – Constatações Recomendações: 

 

Foi verificado no site oficial do Município em 02/06/2020 que a publicação do Termo de Dispensa estava 

Publicada de acordo como determina o § 2º do artigo 4º da Lei 13.979/2020.  

 

As estimativas de preços foram obtidas por meio de Cotação de Material/Serviços com potenciais fornecedores 
conforme fls. 08/10: 
 
2.1.1.1 Do Objeto, da Justificativa e da Modalidade da Contratação. 
 
Constatamos que o objeto do processo é a contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo 

em caráter emergencial para atender a demanda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

A justificativa da contratação dos materiais de consumo em caráter emergencial atenderá às necessidades 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fim de atender a necessidade de reposição de material de 

consumo imediato desta Secretaria para desempenho de suas atividades, além da reposição se fazer 

necessária em virtude do baixo estoque que ora observa devido ao grande consumo. 

 
A modalidade de contratação será por Dispensa de Licitação, uma vez que a aquisição é de baixo valor e em 
caráter de urgência. 
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Não foi citado no Termo de Referência – item 4 – Modalidade de Contratação (fls. 03) o inciso que se enquadra 

a contratação. Por se tratar de emergencial, entendemos não ser enquadrado nos Incisos I e II da Lei Federal 

8.666/93, mais sim, artigo 24 inciso IV da lei federal 8.666/93 ou artigo 4° da lei da lei federal 13.979/2020. 

 

Também identificamos no Termo de Referência – item 13 – Dotação Orçamentária (fls. 05), a indicação da 

Ficha: 51. Porém identificamos no momento do pré empenho e empenho que a ficha indicada se refere ao 

orçamento da Secretaria Municipal de Administração. 

 

Recomendamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente especifique melhor tanto no Memorando de 

solicitação quanto no Objeto do Termo de Referência a necessidade de aquisição dos produtos, devido ao fato 

do aumento da demanda provocado pela Pandemia do novo Coronavírus, citando inclusive quais ações serão 

realizadas com o material adquirido, setores/unidades atendidas, publico atendido e demais informações 

necessárias que caracterize a compra emergencial. 

 

Também a indicação da Modalidade de Contratação no Termo de Referência, citando a Lei, seus artigos e 

incisos, direcionando assim a contratação pretendida. 

 

Ainda, a informação correta da Dotação Orçamentária, direcionando todo o processo para a correta aplicação 

da Despesa e suas fases. 

 
2.1.1.2 Da falta de comprovação de Idoniedade das Empresas contratadas 

 

As empresas contratadas foram a Foral Fornecedora Aliança Comércio Eireli ME e JB Comércio e Serviços 

Eireli EPP. Não constatamos dentro do processo nenhuma informação em relação inidoneidade das empresas 

acima mencionadas (Art. 4º § 3º da Lei Federal 13.979/2020).  

 

Recomendamos que a administração pública não deixe de anexar nos processos de contratação a 

Comprovação de Idoneidade das Empresas vencedoras.  

 

2.1.1.3 Da Documentação de Regularidade Fiscal – Artigo 4º - F da Lei 13.979/2020 

 

Não identificamos dentro do processo os documentos abaixo relacionados: 

 
✓ Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

 

✓ Cumprimento do inciso XXXIII do caput do art. 7º da CF - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos 

 

Recomendamos que a Administração Pública anexe nos processos toda documentação exigida na Lei Federal 
13.979/2020. 
 
 

2.1.1.4 Da comparação do valor pago com o valor praticado no mercado  

Com o intuito de averiguar se o preço do produto adquirido pela municipalidade está de acordo com a média 

praticada no mercado, está Unidade Central de Controle Interno realizou pesquisas em sites oficiais de outros 

Municípios, no Painel de Preços do Governo Federal e em sites da Internet, onde constatamos as seguintes 

comparações:  

  

Item 01: 00000345 - Cloro Frasco c/ 2 litros – solução de hipoclorito sódico a 1% acondicionado em 
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galão com 2.000 ml.    

Município Local de Publicação Oficial  Valor Unitário 
Santa Teresa Site Oficial do Município R$ 5,40 

Painel de Preços do Governo 
Federal 

Painel de Preços do Governo Federal R$ 4,28 

Serra http://transparencia.serra.es.gov.br/ 
transparência/Coronavírus 

R$ 2,97  

Jaguaré Site Oficial do Município  R$ 3,25  

 
Constatamos através da análise da tabela comparativa verificando em sites de outros Municípios e no Painel 

de Preços do Governo Federal que a municipalidade adquiriu o produto Cloro Frasco c/ 2 litros – solução de 

hipoclorito sódico a 1% acondicionado em galão com 2.000 ml no valor superior ao se comparar com outros 

municípios e com o Painel de Preços.    

 
Item 02: 00042182 - Pano Multiuso – Pct c/ 5 Unidades.   

     Município  Local de Publicação Oficial        Valor 
     Santa Teresa Site Oficial do Município         R$ 2,70 

Internet Atacado São Paulo         R$ 3,10 

Painel de Preços do Governo 
Federal 

Painel de Preços do Governo Federal         R$ 2,08 

 
Evidenciamos através da análise da tabela comparativa verificando em sites especializados na Internet e no 

Painel de Preços do Governo Federal que o Município adquiriu o produto Pano Multiuso – Pct c/ 5 Unidades 

na média do valor praticado no mercado.   

 
Item 03: 00045015 - Sabonete Líquido – 5 litros, aroma erva-doce, ph neutro, galão de 5 litros. 

               Município Local de Publicação     Valor 
Santa Teresa Site Oficial do Município R$ 13,80 

Serra Site Oficial do Município R$ 13,45 

Viana Site Oficial do Município R$ 18,90 

Painel de Preços do Governo 
Federal 

Painel de Preços do Governo Federal R$ 13,68 

 
Contatamos através da análise da tabela comparativa verificando em sites de outros Municípios que a 

Municipalidade adquiriu o produto Sabonete Líquido – 5 litros, aroma erva-doce, ph neutro, galão de 5 litros na 

média do valor praticado no mercado.   

 

Item 04: 00011974 - Álcool em gel 70% frascos c/ 500g. 

   Município Local de Publicação Valor 
   Santa Teresa Site Oficial do Município R$ 6,15    

 Cariacica Site Oficial do Município R$ 7,75 

Serra Site Oficial do Município R$ 8,44 

Nova Venécia  Site Oficial do Município R$ 14,00 

 
Verificamos através da análise da tabela comparativa verificando em outros Municípios que a Municipalidade 

adquiriu o produto Álcool em gel 70% frascos c/ 500g abaixo do valor praticado no mercado naquele período. 

 

Item 05: 00039361 Limpador Instantâneo Multiuso frasco com 500ml. 

     Município Local da Publicação Quant. / Valor Unitário 
    Santa Teresa Site Oficial do Município   R$ 2,70 

Painel de Preços do Governo 
Federal 

Painel de Preços do Governo Federal R$ 5,40 

Serra Site Oficial do Município 1.300 frascos a R$ 2,50 Unid. 

 
Evidenciamos através da análise da tabela comparativa verificando em outro Município e no Painel de Preços 
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do Governo Federal que a Municipalidade adquiriu o produto Limpador Instantâneo Multiuso frasco com 500ml 

na média do valor praticado no mercado naquele período.   

 

2.1.1.5 Do empenho, Autorização de Fornecimento, Liquidação, Data da Nota Fiscal e Pagamento. 

 

Verificamos que o processo 006272/2020 teve início no dia 20/05/2020 e sua tramitação se deu conforme as 

datas: 

 

1) Pagamento a Empresa Foral Fornecedora Aliança Comércio Eireli ME no valor de R$ 156,90 (cento e 

cinquenta e seis reais e noventa centavos):  

  

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
Fornecimento 

Nota 
Fiscal 

Atesto 
Fiscal 

Contrato 

Nota de 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

22/05/2020 
(anulada) 

04/06/20 
20(anulado) 

10/06/2020 22/06/2020 29/06/2020 07/07/2020 
(anulada) 

08/07/2020 
(anulada) 

 
------------ 

 
10/07/2020 

 
------------ 

 
------------ 

 
------------ 

 
10/07/2020 

10/07/2020 
Pgt°. bancário 

08/07/2020 

Foi anulado o Pré empenho, Empenho, liquidação e Pagamento tendo em vista que a ficha indicada no TR 

(Ficha 51) não faz parte do orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e sim da Secretaria de 

Administração: 

Nota de anulação de Pré Empenho: 166/2020 

Nota anulação empenho: 86/2020 

Nota de anulação de Liquidação: 46/2020 

Nota de anulação de Pagamento: 55/2020 

 

Sendo assim, foi realizado novo empenho nº 2465/2020, nova Liquidação 3068/2020 e novo pagamento 

4524/2020 de 10/07/2020 para acerto da Secretaria no sistema contábil.  

 

2) Pagamento à Empresa JB Comércio e Serviços Eirelli EPP no valor de R$ 43,20 (quarenta e quatro reais 

e vinte centavos):  

 

Pré 
Empenho 

Empenho Autorização 
Fornecimento 

Nota 
Fiscal 

Atesto do 
Fiscal do 
Contrato 

Nota De 
Liquidação 

Nota de 
Pagamento 

22/05/20 
(anulada) 

04/06/20 
(anulado) 

10/06/2020 ---------- ----------- ------------- ------------ 

---------------- 10/07/2020 --------------- 07/07/2020 08/07/2020 23/07/2020 29/07/2020 

 
Foram anulados os Pré empenho, Empenho tendo em vista que a ficha indicada no TR (Ficha 51) não faz 
parte do orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e sim da secretaria de administração: 
Nota de anulação de Pré Empenho: 167/2020 

Nota anulação empenho: 87/2020 

Sendo assim, foi realizado novo empenho nº 2466/2020 de 10/07/2020 para acerto da Secretaria no sistema 

contábil.  

-Fica claramente evidenciado que as Notas Fiscais foram emitidas após o Empenho e a Autorização de 

Fornecimento, e as mesmas só foram liquidadas e pagas após ter sido devidamente conferida e atestada pelo 

fiscal do contrato.  

 

O Termo de Referência no item 11.2 – Pagamento – diz que nenhum pagamento será efetuado a contratada em 

caráter antecipado ou, antes de resolver qualquer pendência com a Contratada, estando em acordo com o 
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referido processo, que só foram pagos em 08/07/20 e 29/07/20. 

     

3.CONCLUSÃO:   

                             
O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamentos no 

Termo de Referência dos processos de contratação emergencial por dispensa de licitação para o combate da 

Pandemia do Coronavírus. 

 

Após os trabalhos realizados concluímos que o Processo de Dispensa nº: 006272/2020 realizado pela 

municipalidade está amparado no Art. 4º da Lei Federal 13.979/2020, contendo Parecer favorável pela 

Procuradoria deste Município. 

 

 

Após todas as verificações e constatações, recomendamos a Secretaria Municipal de Saúde que dê ciência 

deste relatório no prazo de 3 dias úteis, e providencie para as próximas aquisições todas exigências para o 

atendimento da Lei 13.979/2020 descritas nos itens 2.1.1.1, 2.1.1.2, e 2.1.1.3. 

 

Pedimos que encaminhe o relatório a servidora responsável pela elaboração do Termo de Referência e ao 

Setor de Licitação para ciência do mesmo.  

 

Solicitamos o encaminhamento do processo ao Senhor Prefeito Municipal para ciência. 

 

Ao final que retorne ao setor de Controle Interno. 

 

Informo ainda que o relatório será publicado no site oficial do município: www.santateresa.es.gov.br , na aba: 

Portal da Transparência, Portal da Controladoria, Auditorias, Auditorias Prefeitura 2020. 

 

É oportuno frisar que a correção das eventuais inconsistências apontadas neste relatório não restringe às 

situações nele mencionadas, além de não poder ser descartada a possibilidade de ocorrência de outras 

situações não detectadas. 

 

Informamos que em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, esta Unidade Central de Controle Interno 

está à disposição para sana-los.  

 

 
Santa Teresa-ES, 31 de julho de 2020. 

 
 
 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 
Controladora Geral Interna 

 
 
 

Inspeções - Termos de Fomento e Acordos de Cooperação 
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
SANTA TERESA E A ENTIDADE CIRCOLO TRENTINO DI SANTA TERESA 

 
1. INTRODUÇÃO: 
 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Com a finalidade de atender ao Plano Anual de Auditoria, a Unidade Central de Controle Interno solicitou os 

processos relacionados ao Termo de Fomento nº 003/2019, firmado entre o Município de Santa Teresa e a 

Entidade Circolo Trentino Di Santa Teresa, na qual teve como objeto a realização da XXVIII Festa do Imigrante 

Italiano, contendo em sua programação atividades folclóricas, culturais e artísticas, atraindo turistas e 

desenvolvendo, de forma sustentável, a economia municipal. 

 

É importante salientar que o objetivo deste trabalho não é punir ou apontar erros, mas orientar a administração 

dos fatos que podem vir a impactar negativamente ao Município. Assim sendo, independentemente de tomar 

ciência do fato ocorrido ou não, qualquer prejuízo que venha ocorrer na administração o ordenador da despesa 

é corresponsável, e a auditoria interna tem como objetivo ajudar a detectar fraudes, erros, desperdícios, 

simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos administradores sobre 

o desenvolvimento das atividades executadas, podendo inclusive evitar que a administração venha do futuro 

ter que responder por prejuízos causados ao erário quanto à falta de controle e conhecimento dos fatos que 

ocorreram na sua administração. 

 

A parceria contém documentos e informações desde a solicitação até a Prestação de Contas dos recursos, 

inseridas nos processos: 

 

• Processo 0261/2019 – Solicitação da Parceria; 

• Processo 8959/2019 – Solicita a liberação do Recurso Financeiro; 

• Processo12996/2019 – Referente a Prestação de Contas da Parceria. 

O valor da Parceria foi de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais). 
 
2. OBJETIVOS: 
 
Propiciar a eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e da utilização dos recursos públicos, além 

de verificar a integridade e a confiabilidade das informações e registros.  

 
Verificar se estão sendo celebradas de forma correta parcerias entre o Município e as Entidades sem fins 
lucrativos, respeitando a Lei e as Diretrizes Legais que regem a Parceria, neste caso um Termo de Fomento.   
 
 
3. BASE LEGAL: 
 
Foram utilizadas como base na inspeção dessa parceria as legislações: 

 

✓ Lei Federal n°13.019/2014; 

✓ Decreto Federal nº 8.726/2016 que regulamenta a Lei 13.019/2014;  

✓ Lei Federal nº 13.204/2015 que altera alguns pontos da Lei 13.019/2014; 

✓ Decreto Municipal nº 404/2018 que regulamenta a Lei 13.019/2014 no Município de Santa Teresa; 

✓ Instrução Normativa do Sistema de Planejamento SPL – Nº 08/2017;  
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✓ Contrato do Termo de Fomento Nº 003/2019; 

 
4. ACHADOS E CONSTATAÇÕES: 
 

O Termo de Fomento foi celebrado no dia 19 de junho de 2019 pelo Prefeito Municipal o Sr. Gilson Antônio de 

Salles Amaro representando o Município de Santa Teresa e pelo Sr. Jorge Antônio Lemos representando a 

entidade Circolo Trentino di Santa Teresa. 

 

segue demonstrado na tabela abaixo os Atos da Parceria:  

 
Tabela 1:  

Atos da Parceria Munícipio/Entidade Data 

Início da Vigência do Termo de Fomento 19/06/2019 

Início das Despesas da Festa de acordo com Plano de Trabalho. 24/06/2019 

Data do Pedido de Liberação do Repasse Financeiro emitido pela 
Entidade. 

24/06/2019 

Depósito do Recurso Financeiro na Conta da Entidade 28/06/2019 

Término da Vigência do Termo de Fomento 31/07/2019 

 
 
4.1 Do Processo de Solicitação da Parceria de n° 00261/2019 
 
A solicitação da Parceria foi proposta pela Entidade através do processo nº 0261/2019 protocolado no dia 07 

de janeiro de 2019 e contém os documentos: 

 

* Ofício da Solicitação do Termo de Parceria – Anexo I do Decreto nº 404/2018; 

* Relação Nominal dos Dirigentes da Entidade – Anexo II do Decreto nº 404/2018; 

* Declarações da Entidade – Anexos III, IV, V, VI do Decreto nº 404/2018; 

* Plano de Trabalho – Anexo VII; 

* Documentos da Entidade (Estatuto; Atas da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária); 

* Documentos Pessoais do Presidente da Entidade (CPF, RG e comprovante de Residência); 

* Orçamentos das Despesas do Plano de Trabalho.  

 

4.1.1 Do Plano de Trabalho 
 
Constatamos que o Plano de Trabalho nas fls. 10 a 18 no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil 

reais) está com data do dia 28 de maio de 2019. 

 
Tabela 02 
 

Descrição dos Custos e Valores do Plano de Trabalho 

Meta Etapa Especificação Indicador Valor Duração 

Unid Quant Início Término 

 
 

01 Realização da XXVIII Festa 
do Imigrante Italiano de 
Santa Teresa. 

  R$ 161.000,00 Junho/19 Julho/19 
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Realização 
da XXVIII 
Festa do 
Imigrante 
Italiano de 

Santa 
Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização 
da XXVIII  
Festa do 
Imigrante 
Italiano de 

Santa 
Teresa 

1.1 Contratação de serviços de 
Locução e Carros de Som 
para a Ressaca da 
Carretella. 

SERV 01 R$ 3.400,00 Junho/19 Julho/19 

1.2 Contratação de Seguranças 
para o evento. 

SERV 01 R$ 8.050,00 Junho/19 Julho/19 

1.3 Contratação de Serviços de 
alimentação como: Entrega 
de marmitex e lanches 
durante os dias da festa para: 
Policiais, Seguranças, 
Bandas, Serviços de 
Sonorização, Grupos de 
Danças e Pessoal da Saúde. 
 

UNID 200 R$ 6.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.4 Contratação de Shows que 
se apresentarão na semana 
da Festa. 
 

UNID 08 R$ 8.800,00 Junho/19 Julho/19 

1.5 Contratação de Serviços de 
locação e locação de 
estruturas sendo: Tendas 
com lonas anti chamas e 
pórtico.   
  
 

SERV 01 R$ 27.200,00 Junho/19 Julho/19 

1.6 Contratação de serviços de 
locação palco, sonorização e 
iluminação para os eventos. 
 

SERV 01 R$ 23.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.7 Aquisição de materiais para 
ornamentação da cidade, dos 
carros da Carretela e 
aquisição de Suco de Uva 
para distribuição na 
Carretela. 

UNID  
 

350 
litros 

R$ 4.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.8 Contratação de serviços 
gráficos para confecção de 
cartazes, folderes e 
panfletos... 

SERV 01 R$ 5.450,00 Junho/19 Julho/19 

1.9 Contratação de serviços 
gráficos para a 4ª Mostra 
Internacional de Arte NAIF. 

SERV 01 R$ 5.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.10 Locação de banheiros 
químicos 

UNID 12 R$ 3.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.11 Contratação de serviço de 
sonorização nos postes do 
Centro da Cidade 

SERV 01 R$ 20.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.12 Locação de separadores de 
Público. 

SERV 01 R$ 13.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.13 Locação de mesas e 
cadeiras 

Jogos 150 R$   1.500,00 Junho/19 Julho/19 

1.14 Contratação de serviços de 
comunicação visual 

SERV 01 R$ 4.118,00 Junho/19 Julho/19 

1.15 Contratação de serviço 
fotográficos e assessoria de 
comunicação. 

SERV 01 R$ 2.500,00 Junho/19 Julho/19 

1.17 Contratação de Serviços de 
rádio para divulgação de 
evento. 

UNID 01 R$ 6.000,00 Junho/19 Julho/19 

1.18 Contratação de Serviço de SERV 01 R$ 19.982,00 Junho/19 Julho/19 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Buffet, sem bebida alcoólica, 
para 450 pessoas em 
comemoração aos títulos e 
comendas ofertados aos 
cidadãos teresenses.  

Obs.: Na planilha do Plano de Trabalho não consta o item 1.16. 
 
Identificamos que a Entidade ao detalhar as despesas por elemento de despesa no Plano de Trabalho, não 

informou no item 10 aonde trata dos Detalhamentos da Aplicação dos Recursos Financeiros (fls. 17) o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de Material de Consumo na Coluna Concedente, sendo que este valor foi 

alocado em Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

Ainda relatando sobre o Plano de Trabalho identificamos que a Entidade não preencheu os subitens 10.1 – 

Detalhamento das Despesas fls. 17, como estabelece o Modelo de Plano de Trabalho do Decreto Municipal nº 

404/2018: 

10.1.1 – Material de Consumo;  

10.1.2 – Serviços de Terceiros Pessoa Física;  

10.1.3 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. fls. 17 

 
4.1.2 Da Tramitação do Processo de Solicitação da Parceria 
A primeira tramitação do processo foi no dia 08/01/2019 quando o Prefeito Municipal encaminhou para a 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, para análise e manifestação do interesse público na Celebração do 

Termo da Parceria. O Prefeito solicitou também informações referente a legalidade das prestações de 

contas anteriores. 

 

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura se manifestou somente no dia 07/05/2019, justificando ser viável 

a parceria com a Entidade do Circolo Trentino Di Santa Teresa, porém não relatou sobre as Prestações de 

Contas anteriores.  

 

O Secretário Municipal de Turismo e Cultura informou que a Secretaria tinha disponível o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) para a realização do objeto da Parceria e encaminhou o processo para a 

Procuradoria Jurídica Municipal. 

 

Constatamos nas fls. 45 a 56 do processo o Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, opinando pela 

legalidade da formalização do Termo de Fomento através de Inexigibilidade de Chamamento Público, desde 

que sejam adotadas as providências de responsabilidade pela administração pública, sendo: 

 

• Justificativa detalhada pelo Secretário Municipal de Turismo e Cultura; 

• Constar nos autos reserva orçamentária para execução da parceria; 

• Fazer constar os Autos toda documentação obrigatória da OSC;  
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• Demonstrar se os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional são compatíveis 

com o objeto; 

• Aprovação do Plano de Trabalho; 

• Emissão de Parecer Técnico pela equipe técnica da administração pública sobre do mérito da proposta, da 

identidade e da reciprocidade de interesse das partes, da viabilidade de sua execução, do cronograma de 

desembolso, dos meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da Parceria, da 

designação do Gestor da Parceria, bem como da Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

• Após aprovação do prefeito municipal deverá ser publicado extrato da justificativa de Inexigibilidade de 

Chamamento Público; 

• Confecção do Termo de Fomento e a publicação do seu extrato em meio oficial de publicidade da 

Administração Pública.   

Evidenciamos também a manifestação da administração pública (fls.57/58) através do Secretário Municipal de 

Turismo e Cultura com a finalidade de emitir as informações recomendadas pelo Parecer Jurídico. 

 

Na manifestação o Secretário Municipal justificou de forma detalhada a situação que caracteriza a 

Inexigibilidade do Chamamento Público na Parceria.  Informou que possui a reserva orçamentária para a 

execução da parceria no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que a documentação da Entidade foi 

conferida, atendendo a todos os itens do Art. 35 do Decreto Municipal nº 308/2017 (citou o Decreto anterior) e 

o Estatuto da Instituição atende o Art. 33 da Lei nº 13019/2014. 

 

Foi informado na manifestação que o Gestor da Parceria seria o Secretário Municipal de Turismo e Cultura.     

  

Verificamos as folhas 59 o Parecer Técnico da equipe técnica da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

em obediência ao artigo 35 da Lei 13.019/14. 

  

Constatamos que a Entidade realizou pesquisa prévia de mercado conforme os Orçamentos das despesas 

contidas nas fls. 96 a 138; 153 a 178 e 224 a 252. 

 

Identificamos no Processo nas fls. 146 a 148 a Minuta do Termo de Inexigibilidade.    

 

Consta o Parecer Jurídico nas fls. 139 verso (folha de despacho) opinando pela legalidade dos procedimentos 

adotados as fls. 45 a 145 e a Minuta do Termo de Inexigibilidade de Chamamento Público das fls. 146/148. 

 

Consta também o Parecer Jurídico nas fls. 152, opinando pela legalidade da Minuta do Termo de Fomento das 

fls. 182 a 201.  

 

O Termo de Inexigibilidade do Chamamento Público de nº 03/2019 está devidamente assinada pelo 
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Administrador Público Municipal nas fls. 149 a 151 do processo 0261/2019, tendo como fundamentação legal 

o Art. 32, § 1° da Lei nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 404/2018, Art. 19, inciso I.      

Art. 19. O chamamento público será considerado inexigível, nas seguintes 
situações, sem prejuízo de outras: 
I - Na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações, em razão 
da natureza singular do objeto do plano de trabalho ou quando as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica. 
 

O Termo de Inexigibilidade foi publicado no Diário Oficial dos Municípios (DOM) fls. 179 a 181, do dia 

12/06/2019 na pag. 341, atendendo o §1º do Art. 20 do Decreto Municipal 404/2018,  que relata que o extrato 

da justificativa da inexigibilidade de chamamento público deverá ser publicado no Portal do Município e em 

meio oficial na mesma data em que for efetivado, afim de garantir ampla e efetiva transparência, em obediência 

ao Artigo 38 da Lei Federal n° 13.019/2014.      

 

Foi designado através da Portaria/CGAB Nº 129/2019 a Servidora Eliana Litke Gestora do Termo de Fomento 

(Parceria).  

 

Foi apresentada pela Entidade a documentação necessária para a Celebração da Parceria.   

Foi emitida a Nota de Pré Empenho de número 622/2019 em 05 de junho de 2019, e a Nota de Empenho de 

número 2841/2019 em 19 de junho de 2019 no valor de R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais).  

 

Identificamos no processo a Minuta do Termo de Fomento nas fls. 182 a 201. 

 

Constatamos que o Termo de Fomento de nº 03/2019 nas fls. 203 a 222, foi assinado pelo Prefeito Municipal 

representando o Município de Santa Teresa e o pelo Presidente da Entidade Circolo Trentino Di Santa Teresa.   

 

Identificamos na fl. 223 do processo a publicação do Termo de Fomento no Diário Oficial dos Municípios – 

DOM - pág. 267, no dia 21 de junho de 2019 atendendo assim o que determina a legislação.      

 
4.2 Do Processo de Solicitação de Pagamento nº 8959/2019 
 
O processo de solicitação do repasse do recurso financeiro foi protocolado pela Entidade no dia 24 de junho 

de 2019 através do número 8959/2019.  

 

No referido processo encontra-se o Ofício da Entidade solicitando a autorização da liberação do repasse 

financeiro fls. 02, consta o Cartão do CNPJ da entidade fls. 03, juntamente com a FILP – Formulário de 

Integração entre Liquidação e Pagamento fls. 05, as Certidões Negativas fls. 06 a 10, além de terem sido 

anexadas a Nota de Liquidação de nº 3520/2019 do dia 28 de junho de 2019 no valor de R$ 161.000,00 (cento 

e sessenta e um mil reais) e a Nota de Pagamento de nº 5170/2019 no valor de R$ 161.000,00 (cento e 

sessenta e um mil reais) no dia 28 de junho de 2019. 
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Constatamos a cópia do Cheque nº 039020 do Banco do Estado do Espírito Santo, referente ao Pagamento 

do Município à Entidade na fl.13, e o comprovante de depósito na fl. 14, ambos do dia 28 de junho de 2019.   

Identificamos também a devolução do saldo de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos) por 

parte da Entidade na conta do Município, no dia 21 de agosto de 2019, conforme consta no Extrato da Conta 

fls. 15. 

 

Constatamos também no processo nas fls. 17 a 19 as Notas de Anulação de Pagamento nº 47/2019, de 

Anulação de Liquidação de nº 57/2019 e a Nota de Anulação de Empenho de n° 127/2019 no valor de R$ 

16,95 (dezesseis reais e noventa e cinco centavos) devido a devolução do saldo da Parceria.  

 

4.3 Do Processo de Prestação de Contas de nº 12996/2019 

 

O processo de Prestação de Contas do Termo de Fomento de nº 003/2019 foi protocolado no dia 19 de 

setembro de 2019 sob o nº 12996/2019.  

No processo constam os respectivos documentos: 

• Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas do Termo de Fomento (fl.02); 

• Declaração de Guarda dos Documentos da Parceria (fl.03); 

• Relatório de Execução do Objeto (fls.04/05); 

• Relatório de Execução Financeira (fls.06/07); 

• Relação de Pagamentos (fls.08/09); 

• Extrato da Conta Corrente e da Conta Aplicação (fls.10/16); 

• Relatório de Transferências comprovando o pagamento das despesas do Plano de Trabalho (fls.17/19); 

• Notas Fiscais e suas respectivas transferências bancárias (fls.20/88); 

• Justificativa da Entidade e Declaração da Agência Bancária referente ao pagamento a empresa Ermita 

Rodrigues dos Santos Dalmonech (fls.89/90); 

• Justificativa e devolução do valor dos rendimentos de aplicação financeira (fls.91/92) 

• Folders e Cartaz da programação do evento (fls.93/94);   

• Missa em Italiano (fl.95); 

• Publicação (Resumida)da Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 003/2019 no site da Entidade (fl.96);  

• Material Fotográfico (fls.97/134); 

• Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (fls.136/141); 

• Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação (fl.142); 

• Ofício SMTC n° 001/2020 solicitando a Entidade ressarcimento ao Município (fl.143). 

 

Constatamos que as Notas Fiscais constantes no processo foram devidamente atestadas.  

 
Tabela Comparativa dos valores propostos nos orçamentos com a despesa realizada: 
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Tabela 03 

Valor do Orçamento - Valor Nota Fiscal 

Empresa Valor 
Orçamento 

Valor da 
Nota Fiscal 

NF Thainá Franca Lopes R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
Impacto Serviços Gerais Ltda ME R$ 5.000,00  R$ 5.000,00 
Restaurante Mazzolin Di Fiori Ltda ME R$ 19.982,00 R$ 19.982,00 
Sidney Alves Pereira  R$ 700,00 R$ 700,00 
Thiago Auer Camilo de Jesus R$ 1.000,00 R$ 1.040,00 
José Augusto Langa MEI R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 
Jeyson de Souza R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
Souza Apoio Operacional e Mão de Obra Ltda ME R$ 8.050,00 R$ 7.647,50 
Giovani Kalke - ME R$ 3.000,00 R$ 2.940,00 
Saborella Lanchonete & Restaurante Ltda ME  R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
Edilene Maria Marin Cavaglieri dos Santos R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 
Leonardo Bylaardt Meira R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 
Wanda Valadares Goastico Froes/ Dados e Soluções ME  R$ 13.000,00 R$ 12.740,00 
Maff Equipamentos e Produções Ltda ME R$ 23.000,00 R$ 22.540,00 
Rota Service Ltda EPP R$ 27.200,00 R$ 26.656,00 
Reginaldo Dalprá Pavan R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 
Leonardo Ferrari R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 
Maff Equipamentos e Produções Ltda - ME R$ 20.000,00   R$ 19.600,00 
Eduardo Antonio Zonta  R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
Eudayr Alves Moreira Junior R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 
Gráfica São Geraldo Ltda ME R$ 5.450,00 R$ 5.450,00 
Rede Sim Sat  de Rádio TV e Comunicações Ltda R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 
R. Zamprogno e Cia Ltda ME R$ 500,00 R$ 500,00 
Lúcio Nascimento–ME– Lucio Comunicação Visual R$ 4.118,00 R$ 4.118,00 
Ermita Rodrigues dos Santos Dalmonech R$ 3.400,00 R$ 3.400,00 

 
          
             Tabela dos Atos de Recebimento e Pagamento da Parceria  
 
Tabela 04: 
 

Atos da Parceria Data de 
Execução  

Data do 
Pagamento 

Valor  Momento da 
Despesa 

Realizada x 
Pagamento 

 Receita: 

Depósito na conta da entidade 28/06/2019  R$ 161.000,00  

 Despesas: 

NF Thainá Franca Lopes 03/07/2019 03/07/2019 R$ 1.000,00 De acordo  

Impacto Serviços Gerais Ltda ME 02/07/2019 03/07/2019 R$ 5.000,00 De acordo 

Restaurante Mazzolin Di Fiori Ltda 
ME 

04/07/2019 04/07/2019 R$ 19.982,00 De acordo 

Sidney Alves Pereira  03/07/2019 04/07/2019 R$ 700,00 De acordo 

Thiago Auer Camilo de Jesus 03/07/2019 05/07/2019 R$ 1.040,00 De acordo 

José Augusto Langa MEI 29/06/2019 05/07/2019 R$ 1.250,00 De acordo 

Jeyson de Souza 04/07/2019 05/07/2019 R$ 1.000,00 De acordo 
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Souza Apoio Operacional e Mão de 
Obra Ltda ME 

04/07/2019 08/07/2019 R$ 7.647,50 De acordo 

Giovani Kalke - ME 02/07/2019 08/07/2019 R$ 2.940,00 De acordo 

Saborella Lanchonete & Restaurante 
Ltda ME  

09/07/2019 09/07/2019     R$ 6.000,00 De acordo 

Edilene Maria Marin Cavaglieri dos 
Santos 

08/07/2019 09/07/2019 R$ 1.300,00 De acordo 

Leonardo Bylaardt Meira 09/07/2019 09/07/2019 R$ 2.500,00 De acordo 

Wanda Valadares Goastico Froes/ 
Dados e Soluções ME  

08/07/2019 10/07/2019 R$ 12.740,00 De acordo 

Maff Equipamentos e Produções Ltda 
ME 

05/07/2019 11/07/2019 R$ 22.540,00 De acordo 

Rota Service Ltda EPP 09/07/2019 11/07/2019 R$ 26.656,00 De acordo 

Reginaldo Dalprá Pavan 11/07/2019 11/07/2019 R$ 1.500,00  De acordo 

Leonardo Ferrari 02/07/2019 12/07/2019 R$ 1.500,00 De acordo 

Maff Equipamentos e Produções Ltda 
- ME 

05/07/2019 12/07/2019 R$ 19.600,00 De acordo 

Eduardo Antonio Zonta  10/07/2019 15/07/2019 R$ 1.000,00 De acordo 
Eudayr Alves Moreira Junior 16/07/2019 16/07/2019 R$ 3.500,00 De acordo 
Gráfica São Geraldo Ltda ME 16/07/2019 17/07/2019 R$ 5.450,00 De acordo 
Rede Sim Sat  de Rádio TV e 
Comunicações Ltda 

08/07/2019 17/07/2019 R$ 6.000,00 De acordo 

R. Zamprogno e Cia Ltda ME 05/07/2019 19/07/2019 R$ 500,00 De acordo 
Lúcio Nascimento – ME – Lucio 
Comunicação Visual 

16/07/2019 23/07/2019 R$ 4.118,00 
 

De acordo 

Ermita Rodrigues dos Santos 
Dalmonech 

08/07/2019 19/08/2019 R$ 3.400,00 
 

Pagamento 
efetuado 
após o 

término da 
vigência da 

Parceria. 

 
A vigência do Termo de Fomento contemplou o período entre o dia 19/06/2019 (assinatura do mesmo) a 

31/07/2019.   

 

De acordo com a Cláusula 3ª (Terceira) do Termo de Fomento - Do valor global e da liberação do recurso 

financeiro §1º: 

   

§1º “é vedada a realização de qualquer atividade prevista no Plano de Trabalho antes da assinatura do Termo 

de Parceria”.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De acordo, com a tabela acima, fica demonstrado que nenhuma despesa foi realizada antes da assinatura do 

Termo da Parceria. 

 

Consta na fls. 91 a Justificativa da Entidade na devolução para a administração pública do valor de R$ 16,95 

(dezesseis reais e noventa e cinco centavos), sendo o valor de R$ 10,00 (dez reais) não utilizado pela Entidade 

e o valor de R$ 6,95 (seis reais e noventa e cinco centavos) referente a rendimentos. O comprovante da 

devolução consta na fl. 92 do processo. 

 

Relação das Notas Fiscais com os respectivos valores e datas de transferências bancárias: 
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Tabela 05: 

 
Empresa Fornecedora Nº da 

Nota 
Fiscal 

Data Valor do 
Pagamento 

R$ 

Data da 
Transferên-

cia 

Valor do 
Imposto 

R$ 

Fls 
NF e 
Pag.   

NF Thainá Franca Lopes 
(show musical) 

040 03/07/2019 1.000,00 03/07/2019 MEI 20 e 
21 

Impacto Serviços Gerais 
Ltda ME (serviços gráficos) 

074 02/07/2019 5.000,00 03/07/2019  22 e 
23 

Restaurante Mazzolin Di 
Fiori Ltda ME (serviços) 

001 04/07/2019 19.982,00 04/07/2019  24|Z 
e 25 

Sidney Alves Pereira (show 
musical) 

015 03/07/2019 700,00 04/07/2019 MEI 26 e 
27 

Thiago Auer Camilo de 
Jesus (show musical) 

089 03/07/2019 1.040,00 05/07/2019  20,80 28 a 
31 

José Augusto Langa MEI 
(show musical) 

039 29/06/2019 1.250,00 05/07/2019 MEI 32 e 
33 

Jeyson de Souza (show 
musical) 

090 04/07/2019 1.000,00 05/07/2019  20,00 34 a 
36  

Souza Apoio Operacional e 
Mão de Obra Ltda ME 

111 04/07/2019 7.647,50 08/07/2019 402,50 37 a 
40 

Giovani Kalke - ME 321 02/07/2019 2.940,00 08/07/2019 60,00  41 a 
44 

Saborella Lanchonete & 
Restaurante Ltda ME  

013 09/07/2019 6.000,00 09/07/2019  45 a 
46 

Edilene Maria Marin 
Cavaglieri dos Santos 
(show musical) 

006 08/07/2019 1.300,00 09/07/2019 MEI 47 a 
48 

Leonardo Bylaardt Meira 099 09/07/2019 2.500,00 09/07/2019 50,00 49 a 
52 

Wanda Valadares 
Goastico Froes/ Dados e 
Soluções ME  

231 08/07/2019 12.740,00 10/07/2019 260,00 53 a 
56 

Maff Equipamentos e 
Produções Ltda ME 

422 08/07/2019 22.540,00 11/07/2019 460,00 57 a 
60 

Rota Service Ltda EPP 1401 09/07/2019 26.656,00 11/07/2019 544,00 61 a 
64 

Reginaldo Dalprá Pavan 
(serviço de aluguel de 
mesas e cadeiras) 

086 11/07/2019 1.500,00 11/07/2019  65 a 
66 

Leonardo Ferrari (show 
musical) 

088 02/07/2019 1.500,00 12/07/2019 30,00 67 a 
69 

Maff Equipamentos e 
Produções Ltda - ME 

420 08/07/2019 19.600,00 12/07/2019 400,00 70 a 
73 

Eduardo Antônio Zonta  100 10/07/2019 1.000,00 15/07/2019 20,00 74 a 
76 

Eudayr Alves Moreira 
Junior 

100202506 16/07/2019 6.500,00 16/07/2019  77 a 
78 

Gráfica São Geraldo Ltda 
ME 

548 16/07/2019 5.450,00 17/07/2019  79 a 
80 

Rede Sim Sat  de Rádio TV 
e Comunicações Ltda 

221 08/07/2019 6.000,00 17/07/2019  81 a 
82 

R. Zamprogno e Cia Ltda 
ME 

932 05/07/2019 500,00 19/07/2019 Não incide 
ISS e sim 

ICMS 

83 a 
84 

Lúcio Nascimento – ME – 275 16/07/2019 4.118,00 23/07/2019 Não incide 85 a 
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Lucio Comunicação Visual ISS e sim 
ICMS 

86 

Ermita Rodrigues dos 
Santos Dalmonech 

018 08/07/2019 3.400,00 19/08/2019 MEI 87 a 
88, 

TOTAL  R$ 1,00 

 
 
 
4.3.1 Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação 
 
Identificamos na Conclusão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, com base nas descrições 

relatadas pela Gestora da Parceria e nas análises realizadas, onde a mesma concluiu que a Organização da 

Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados pré-estabelecidos no respectivo Termo 

de Parceria. 

 

No entanto, após análise dos documentos apresentados pela Organização, a Gestora da Parceria observou e 

citou no Relatório Técnico que o pagamento da NF nº 18 da Empresa Ermita Rodrigues dos Santos Dalmonech 

no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) foi realizado após o prazo da vigência do Termo de 

Fomento, dia 19 de agosto de 2019, ou seja, fora da vigência da parceria que era dia 31 de julho de 2019, 

como já relatado por esta Unidade Central de Controle Interno anteriormente, descumprindo o Art. 64, Inciso 

IV do Decreto Municipal nº 404/2018. 

“Art. 64. As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das 
cláusulas pactuadas, sendo vedado: 
  
IV – Realizar despesa em data posterior à vigência da parceria;” 

 

Na verdade, verificamos que a despesa não foi realizada após a vigência da parceria. A mesma foi realizada 

no período do evento, porém o pagamento desta despesa foi realizado após o término da vigência. 

 

Porém, o ressarcimento não foi solicitado no prazo legal estabelecido no artigo 51 do Decreto Municipal 

404/2018: 

 

Art. 51. Na hipótese do relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidades ou 

inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 15 dias: 

 I – Sanar a irregularidade;  

II – Cumprir a obrigação, ou;  

III – Apresentar justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou saneamento da 

obrigação. 

 

✓ Relatório Técnico: 05/12/2019 

✓ Homologação CMA: 20/12/2019 

✓ Recebido pela OSC: 27/12/2019 

✓ Ofício Encaminhado a OSC: 02/01/2020 
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Constatamos na fls. 89 do processo nº 12.996/2019 a justificativa da OSC Circolo Trentino pelo depósito na 

Caixa Econômica Federal em favor da empresa Ermita Rodrigues dos Santos Dalmonech, em data posterior 

ao vencimento da vigência do referido Termo de Fomento, conforme a declaração emitida pelo Gerente Geral 

da Agência Bancária, que alegou a impossibilidade de se proceder a abertura de conta em tempo hábil, devido 

a inconformidade documental gerada pela perda do documento de identidade da representante legal da 

Empresa constante fls. 90 do mesmo processo.  

   
Constatamos na fl. 142 a Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, aprovando o Relatório 

de Monitoramento e Avaliação, apresentado pela Gestora da Parceria que solicitou o ressarcimento aos cofres 

públicos no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). 

 

Identificamos na fls. 149 do processo o Ofício da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de nº 001/2020 do 

dia 02 de janeiro de 2020 onde a mesma solicita o ressarcimento do valor de R$ 3.400,00 (três mil e 

quatrocentos reais) referente ao pagamento da nota fiscal nº 18 que foi paga após o prazo de vigência do 

Plano de Trabalho em descumprimento ao Art. 64 do Decreto nº 404/2018. 

 

Posteriormente, em 08/04/2020 foi protocolado pela Secretaria municipal de Turismo o processo nº 

005289/2020 solicitando o cálculo atualizado e emissão do DAM para o ressarcimento do valor de R$ 3.400,00. 

 

O processo tramitou para o setor Tributário o qual, após as devidas considerações e orientações, emitiu o DAM 

em face do Círcolo Trentino di Santa Teresa.  

 

A entidade, através do processo nº 006198/2020 solicitou ao município o parcelamento do débito o qual foi 

concedido em 22 parcelas. O processo se encontra no setor tributário para acompanhamento. 

 

4.4 – Da manifestação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura em relação a prestações de contas 

anteriores 

 

Na documentação analisada não há manifestação da administração pública em relação a entidade estar 

adimplente com a prestação de contas anterior, de acordo com o art. 39, II da Lei 13.019/14. 

 

No Trâmite do Processo, na folha de despacho nº 44, houve a solicitação de informação do Sr. Prefeito 

Municipal para a Secretaria Municipal de Turismo a respeito da entidade estar em dia com suas prestações 

de contas anteriores. 

 

Porém, não houve manifestação da Secretaria Municipal de Turismo e o processo seguiu normalmente. 
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4.5 – Da publicação da Prestação de Contas pela OSC 

 

A Organização da Sociedade Civil (OSC), deve divulgar na internet a Prestação de Contas e todos os Atos 

que dela decorram, conforme estabelece o artigo 68, inciso X do Decreto Municipal 404/2018. 

 

Foi verificado no site do Circolo Trentino na página: 

http://www.circolotrentinost.com.br/prestacao-de-contas-do-termo-de-fomento-no-003-2019-xxviii-festa-do-

imigrante-italiano-de-santa-teresa/ a publicação da Prestação de Contas da XXVIII Festa do Imigrante 

Italiano, contendo: 

✓ Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas 

✓ Relatório de Execução da Receita e Despesa 

✓ Relação de Pagamentos 

✓ Relatório de Execução Do Objeto 

 

 
5. RECOMENDAÇÕES  
 
 
5.1 Da Elaboração do Plano de Trabalho 
 

Recomendamos ao Circolo Trentino di Santa Teresa que ao elaborar os Planos de Trabalhos para as próximas 

Parcerias com a Administração Pública, observe para que nenhum item do Plano seja preenchido de forma 

equivocada ou sem preenchimento. 

 

 
5.2 Da Solicitação tempestiva do ressarcimento do valor pago indevidamente ao Prestador 

 
Após evidenciado pelo Gestor da parceria no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, aonde foi 

realizado um pagamento a Prestador de Serviços após o prazo da vigência do Termo de Fomento, foi 

encaminhado um ofício a entidade solicitando a devolução do valor, porém após isso não foi dado o respectivo 

trâmite ao processo e o efetivo acompanhamento da devolução do recurso. 

 

5.3 Da demora da Entidade em solicitar o Recurso Financeiro à Administração Pública 

Recomendamos que o Circolo Trentino di Santa Teresa protocole o processo junto a municipalidade, 

solicitando os Recursos Financeiros para os próximos Projetos de Parceria, com maior prazo de antecedência 

possível, haja vista que o processo ora analisado foi protocolizado 05 (cinco) dias após a assinatura do Termo 

de Fomento, sendo que o Evento, objeto da Parceria já estava sendo realizado.  

 

5.4 Do pagamento de Nota Fiscal fora da Vigência da Parceria 
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Recomendamos que o Circolo Trentino Di Santa Teresa em caso de nova Parceria com a municipalidade não 

realize pagamentos fora da vigência da Parceria para não descumprir o inciso IV do Art. 64, do Decreto 

Municipal nº 404/2018.      

 

5.5 – Das prestações de contas anteriores 
 
O processo somente deverá tramitar para a celebração de nova parceria se houver a manifestação de que a 

OSC está em dia com suas prestações de contas de parcerias anteriores. 

 

5.6 – Da publicação da prestação de contas pela OSC 

 

Entendemos que a prestação de contas deverá ser publicada na íntegra no site oficial da OSC, assim como 

também deve manter em locais visíveis de sua sede e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, 

todas as parcerias celebradas com a administração pública, conforme descrito neste relatório – item 40 – 

Checklist. 

 

 
6. CONCLUSÃO 
 
Encaminhamos o Relatório de Inspeção do Termo de Fomento n° 003/2019 a Secretaria Municipal de Turismo 

e Cultura a qual, ao dar ciência e se manifestar quanto aos itens evidenciados, adote as providências 

necessárias ao cumprimento das recomendações dos itens 5.1; 5.2; 5.3; 5.4, 5.5 e 5.6.  

     
Após, solicitamos a Secretaria encaminhe o processo para a ciência e manifestação da Comissão de Avaliação 

e Monitoramento e posteriormente que se encaminhe para o Gabinete do Prefeito.   

 

Em seguida, solicitamos a devolução do referido processo a esta UCCI para demais encaminhamentos.  

 

Encaminhamos Ofício/UCCI nº 02/2020 contendo o relatório da Inspeção, para a entidade Circolo Trentino de 

Santa Teresa-ES, para ciência dos apontamentos e manifestação quanto às providências que devem ser 

adotadas pela mesma. 

 

Informamos que o Relatório de Inspeção desta parceria se encontra publicado no site oficial do município: 

www.santateresa.es.gov.br – Aba: Portal da Transparência – Portal da Controladoria – Inspeção. 

 

 

Santa Teresa, 08 de junho de 2020.        
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Roque Brás Luchi                                                      Douglas Luiz Novelli                                                   

Analista Público Interno                                           Analista Público Interno 

   

 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controladora Geral Municipal 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Celebração de Termo de Colaboração e Termo de 
Fomento com Entidades Privadas sem fins Lucrativos 

 
Termo de Fomento entre o Município de Santa Teresa e a Entidade Circolo Trentino Di Santa Teresa. 

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Teresa. 

Processo nº: 00261/2019 - Solicitação da Parceria; 

Processo nº: 8.959/2019 -Solicitação do Repasse Financeiro;                            

Processo nº: 12.996/2019 - Prestação de Contas.  

Contrato nº: Termo de Fomento nº 003/2019. 

Valor: R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais). 

Conceito: 

Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos 

financeiros. (Lei 13.019/14, art.16). 

 

Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela 

administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de 

recursos financeiros. (Lei 13.019/14, art. 17). 

CHECK LIST 
LEGENDA: S = SIM; N = NÃO; NA = NÃO SE APLICA. S/N 

ou 
NA 

Pág. 

FASE DE SOLICITAÇÃO 
Processo 00261/2019 

  

1. Consta nos autos Ofício endereçado ao Gestor Municipal, manifestando interesse social, com 

apresentação de proposta ao Poder Público para que seja avaliada a possibilidade de chamamento 

público objetivando a celebração de parceria (Art. 18 da Lei 13.019/14 c/c art. 22 da Lei 13.019/14)? 

Encontra-se anexada no processo manifestação de interesse da entidade através de Ofício 

encaminhado ao Prefeito Municipal. 

SIM 02 
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2. A celebração de Termo de Fomento foi autorizada pelo Ordenador de Despesas do órgão 
concedente, como cumprimento do ato inicial do procedimento de execução de despesa. 
Não consta na tramitação do Processo após a análise jurídica o encaminhamento do parecer 
ao Sr. Prefeito Municipal para autorização. Consta Termo de Inexigibilidade e Termo de 
Fomento assinado pelo Sr. Prefeito Municipal e a Entidade. 

NÃO 149 a 
151 e 
203 a 
222  

3. Está anexado o Plano de Trabalho previamente aprovado, rubricado em 

todas as folhas, como exige art. 35, IV da Lei 13.019/14?  

O Plano de Trabalho está anexado no Processo devidamente aprovado e rubricado em todas 

as folhas. 

SIM 10 a 18   

4. Quanto ao Plano de Trabalho, o objeto está descrito de forma clara, precisa e suficiente, constando 

especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido e, no caso de obras, instalações ou 

serviços, o projeto básico ou termo de referência, conf. Art. 42, inc. I, da Lei 13.019/14? 

O objeto do Plano de Trabalho está descrito de forma clara. “Realização da XXVIII Festa do 

Imigrante Italiano, contendo em sua programação atividades folclóricas, culturais e artísticas, 

vislumbrando resultados de divulgação a 40 mil pessoas entre população fixa e flutuante. 

“Porém, a nosso ver só se complementa através do Objetivo Geral, que é difundir, por meio 

de evento, os laços culturais que ligam o Município às suas tradições, atraindo turistas e 

desenvolvendo, de forma sustentável, a economia municipal.   

SIM 11 e 12 

5. As razões apresentadas para a celebração do Termo de Fomento justificam a sua necessidade? 

O Objetivo Geral da Proposta justifica a necessidade da Parceria pois por meio de evento, 

pretende-se difundir os laços culturais que ligam o Município às suas tradições, atraindo 

turistas e desenvolvendo, de forma sustentável, a economia municipal e os objetivos 

específicos é possibilitar a geração de renda com atividades turísticas na região, 

aumentando assim o fluxo de turistas nos hotéis, pousadas, restaurantes na semana da 

programação, despertar o gosto pela cultura erudita e popular, envolver o público local com 

a participação em grupos de danças, corais, banda musical com apresentação durante as 

festividades perpetuando a cultura, a gastronomia italiana e a tradição local, envolvendo o 

comércio e os serviços locais em atividades do turimo, agroturismo e agronegócio. 

SIM 12  

6. Existem metas qualitativas e quantitativas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução 

do objeto, com previsão de início e fim, conforme art. 22 da Lei 13.019/14?  

Não está evidenciado no Plano de Trabalho com a descrição “Metas” Qualitativas e 

Quantitativas a serem atingidas. Porém está descrito nos objetivos Específicos da Proposta 

o que se pretende atingir. Desta forma entendemos que as metas pretendidas estão 

relacionadas no item 6.4 do Plano de Trabalho: 

• Atrair cerca de 40.000 pessoas nos diversos festejos; 

• Possibilitar a geração de renda com atividades turísticas na região, aumentando 

assim o fluxo de turistas nos hotéis, pousadas, restaurantes na semana da 

programação; 

• Despertar o gosto pela cultura erudita e popular; 

• Envolver o público local com a participação em grupos de danças, corais, banda 

musical com apresentação durante as festividades; 

• Permitir a participação dos visitantes nos eventos culturais como a Carrettella Del 

Vin e demais shows como forma de perpetuar a cultura local; 

• Servir alimentos típicos da gastronomia italiana preservando assim a tradição; 

• Envolver o comércio e os serviços locais em atividades do turimo, agroturismo e 

agronegócio.  

  

Período de referência para a Execução do Objeto: 

Início: Junho/2019     Término: Julho/2019 

SIM 12 e 16  
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7. O Cronograma e o Plano de Aplicação dos recursos a serem desembolsados pela concedente 

para cada projeto ou evento estão definidos de forma clara e suficiente, (art. 22 e 35 da Lei 

13.019/14)? 

Estão presentes no Plano de Trabalho: 

O Cronograma Físico-Financeiro de Execução do Objeto (item 9);  

Detalhamentos da Aplicação dos Recursos Financeiros (item 10); especificando a despesa 

com Material de Consumo 10.1 - Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica e 

equipamentos e materiais permanentes estando melhor exemplificado os tipos de contratação 

no item 9; 

Cronograma de Desembolso (item 11)  

O Cronograma de Desembolso (item 11) informa que o repasse será em Junho de 2019. 

SIM 15 a 18 

8. O Termo de Fomento envolve obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais? Se 

sim; Consta licença ambiental? 

Por ser um projeto de uma Festa Cultural não envolve obras, instalações ou serviços e não se 

faz necessários estudos ambientais.  

 
 

NA 

 
 
  NA 
 

9. Faz parte integrante do Plano de Trabalho a descrição do Objeto da Parceria (art. 11, inc. III da 

Lei 13.019/14)? 

O Objeto Geral da Parceria é “Difundir, por meio do evento, os laços culturais que ligam o 

Município ás suas tradições, atraindo turistas e desenvolvendo, de forma sustentável, a 

economia municipal.”  

 
SIM 

  
12 

10. Foi realizada pesquisa prévia de mercado, a fim de comprovar os valores demandados, com 

efetiva constatação do preço real praticado no mercado? (Art. 16, § 6º do Decreto Municipal 

308/2017).  

Constatamos no processo pesquisa de mercado através dos orçamentos das despesas do 

Plano de Trabalho.    

 

SIM 96 a 
138; 
153 a 
178 e 
224 a 
252 

FASE DE AUTORIZAÇÃO 

    Processo 5.100/2017 

  

11. Foi Realizado o Chamamento Público, conforme exigido no art. 24 da Lei 13.019/14? Ou trata-

se das exceções previstas nos artigos 29 e 30 da mesma lei?   

Houve Inexigibilidade de Chamamento Público, através do Termo de nº 003/2019, com 

justificativa devidamente assinada pelo Prefeito Municipal baseada no art. 32, § 1º da Lei 

13.019/2014 e Decreto Municipal nº 404/2018, Art. 19, inciso I.  

“Há 30 anos o Circolo Trentino vem contribuindo para preservar e divulgar os usos, costumes 

e tradições dos colonizadores do Município. As ações Culturais e Artísticas desenvolvidas 

abrange toda a população, priorizando sempre um percentual para as crianças e jovens em 

Estado de vulnerabilidade e risco social, as atividades contínuas, obtém resultados que são 

verificados em apresentações de grupos de danças, coral e banda musical em eventos no 

Município e fora dele.     

De acordo com as informações supracitadas, justifica-se assim o Termo de Fomento para 

Inexigibilidade, uma vez que tal projeto foi idealizado pelo Circolo Trentino, inviabilizando 

assim a competição entre OSCs e ressaltando a necessidade de agir com mais planejamento. 

O Circolo Trentino de Santa Teresa, conforme informações anteriores comprova tempo 

mínimo de existência e experiências prévias na atividade em questão, além de comprovar 

capacidade técnica e operacional, assim como a regularidade jurídica e fiscal, conforme 

documentos anexos a esse processo. A responsabilidade exclusiva da organização da 

sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, sendo 

estes monitorados e avaliados pela municipalidade.    

 NÃO 149 a 
151 

12- Consta dotação orçamentária identificando por onde correrá a despesa?  

Consta a dotação orçamentária na Nota de Pré-empenho de nº 0622/2019. 

Função: 13 – Cultura 

Subfunção: 392 – Difusão cultural  

Programa: 0037 – Incentivo e Fomento ao Turismo e Cultura 

SIM 140 
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Projeto/Atividade: 2.071 – Incentivo ao Circolo Trentino Di santa Teresa – Festa do Imigrante 

Italiano 

Elemento Despesa: 33504100000 – Contribuições 

Fonte de Recurso: 10010000000 – Recursos Ordinários 

Ficha 508 – FR 1000       

13. Consta o Parecer da assessoria jurídica da Unidade Gestora ou da 

Procuradoria Geral do Município? (Art. 38, VI da Lei 8.666/93) 

Consta Parecer Jurídico sobre a Proposição de Parceria nas fls. 45 a 56 do Processo 

00261/2019.  

Consta Parecer nas fls. 139 verso (folha de informação) opinando pela legalidade do 

procedimento adotado as fls. 45 a 145 e Minuta do Termo de Inexigibilidade de Chamamento 

Público das fls. 146/148. 

Consta também Parecer Jurídico nas fls. 152 opinando pela legalidade da Minuta do Termo 

de Fomento das fls. 182 a 201. 

 SIM 45 a 
56; 139 

e   
152 

14. Consta o parecer de órgão técnico da administração pública, que deve pronunciar-se de forma 

expressa conforme art. 35, V Lei 13.019/14)? 

Consta Parecer Técnico elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Turismo e 

Cultura nas fls. 59, que descreve: 

- Mérito da Proposta; 

- Da identidade e Reciprocidade de interesse pela parceria; 

- Viabilidade de execução; 

- Fiscalização da parceria e avaliação da execução física e financeira; 

- Designação do Gestor da parceria; 

- Designação da Comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 

 SIM 59  

15. Consta informação da conta bancária específica para a parceria, com o número da conta e 

agência bancária, (Art. 51 e 53 da Lei 13.019/14)? 

Consta informação da conta bancária específica no Plano de Trabalho. Consta também 

informação da conta bancária na Minuta do Termo de Fomento e Termo de Fomento assim 

discriminada: Banco: Banestes, Agência nº 158, Conta Corrente n° 29.910.379.    

SIM 10; 183 
e 204.  

16. O Convenente está adimplente com a prestação de contas dos recursos recebidos 

anteriormente de acordo com o art. 39, II da Lei 13.019/14? 

Na documentação analisada não há manifestação da administração pública em relação a 

entidade está adimplente com a prestação de contas.  

Consta nas fls. 07 do processo o Anexo IV do Decreto nº 404/2018 que se refere a Declaração 

da Entidade declarando que a Organização não deve Prestações de Contas a quaisquer 

órgãos Federais, Estaduais e Municipais. 

No Trâmite do Processo, na folha de despacho nº 44, houve a solicitação de informação do 

Sr. Prefeito Municipal para a Secretaria Municipal de Turismo a respeito da entidade estar em 

dia com suas prestações de contas anteriores. 

Porém, não houve manifestação da Secretaria Municipal de Turismo e o processo seguiu 

normalmente. 

Não 07 

17. Consta cópia dos documentos do Responsável Legal pela Entidade (RG, CPF, Comprovante de 

Endereço, Ata de Nomeação, Termo de Posse, Ata de Eleição da Diretoria, conforme o caso)? 

Consta a Cópia da CNH que contém o CPF e RG do Presidente da Entidade na fl. 65 e o 

comprovante de residência na fl. 66. Consta também na fl.  71 a 72 verso Ata da Assembleia 

Geral Ordinária dos Associados do Circolo Trentino com a Eleição da nova Diretoria assim 

como a Nomeação da Diretoria nas fls. 67 e 70.  

SIM, em 
parte  

Fls. 65 
a 66; 

71 a 72 
e 67 a 

70. 

18. Foi anexada aos autos a documentação relativa à regularidade fiscal, exigidas no art. 34, II da 

Lei 13.019/14? 

Consta anexado documentos que comprovam a regularidade fiscal da Entidade nas fls. 60 a 

65 (Certidões Negativas: Federal, Estadual, FGTS, Trabalhista e a Municipal (Certidão Positiva 

com Efeito de Certidão Negativa).      

SIM Fls. 60 
a 65 
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19. Constam no Edital do Chamamento Público os requisitos contidos no art. 24 da Lei 13.019/14? 

Não consta, pois não houve chamamento público e sim uma inexigibilidade de chamamento 

público. 

NA - 

20. Consta cópia do certificado ou comprovante do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, 

fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social 

– CNAS? 
Não se aplica, pois a parceria foi realizada com uma Entidade Associativa Ligada a Cultura e 
a Arte que não tem como natureza jurídica fins filantrópicos.  

NA - 

21. Consta Minuta do Termo de Fomento? 

Consta anexado no processo 00261/19 nas fls. 182 a 201 à Minuta do Termo de Fomento n° 

001/2017. 

SIM 182 a 
201 

FASE DE CONTRATAÇÃO 

      Processo 00261/2019 

  

22. Os autos foram instruídos com pareceres jurídicos e pareceres da Comissão Julgadora (art. 

38, V e VI, da Lei nº 8.666/93)? 

Parecer nas fls. 139 verso (folha de informação) opinando pela legalidade do    procedimento 

adotado as fls. 45 a 145; 

 Minuta do Termo de Inexigibilidade de Chamamento Público das fls. 146/148. 

Não consta Parecer Jurídico da Comissão de Seleção, por se tratar de Inexigibilidade de 

Chamamento Público.  

SIM 139 

23. O original do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento foi assinado pelas partes e 

testemunhas, estando todas devidamente qualificadas, (art. 11, I, da Lei 13.019/14)? 

O Termo de Fomento foi devidamente assinado pelo Sr. Prefeito Municipal representando a 

municipalidade e pelo Presidente do Circolo Trentino di Santa Teresa representando a 

Organização da Sociedade Civil, além de ter sido assinado por duas testemunhas 

qualificadas como consta a fls. 213. 

SIM Fls. 
203 a 
213  

24. O extrato do Termo de Fomento foi publicado no DOM/ES anexado ao processo (art. 38, Lei 

nº 13.019/14)? 

Foi publicado o extrato do Termo de Fomento 003/2019 no DOM/ES – Diário Oficial dos 

Municípios no dia 21/06/2019, pág. 267.  

SIM Fls. 
223  

FASE DE EXECUÇÃO 

Processo 00261/2019 

  

25. Consta a portaria de designação do fiscal do contrato e publicação da mesma (art. 8º, III, Lei nº 
13.019/14)? 
Consta Portaria CGAB nº 129/2019 que designa servidora para atuar como Gestora da Parceria 
de Termo de Fomento (Fiscal do Contrato) fls. 141 
e a publicação da Portaria no DOM/ES – Diário Oficial dos Municípios no dia 10/06/2019, pág. 
297 na fl. 142 do processo. 
Consta Portaria CGAB nº 277/2018 que nomeia a Comissão de Monitoramento e Avaliação fls. 
143/144. 

SIM Fls. 
141 a 
142 

 FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo 12996/2019 

  

26. A Prestação de Contas foi formalizada por meio de processo, devidamente autuado, protocolado 
e numerado?  
A Prestação de Contas foi formalizada através de processo devidamente autuado, 
protocolado com o nº 12.996/2019 e numerado das folhas 01 a 143. 

SIM 01 a 
143 

27. Foi apresentado na Prestação de Contas referente ao Termo de Fomento, conta corrente 
específica com saldo zerado?   
Foi apresentado conta corrente com saldo zerado nas fls. 10 do processo de Prestação de 
Contas de nº 12.996/2019.    

SIM Fls. 10  

28. Foi anexado e conferido o extrato da conta corrente/aplicação de recebimento de recursos 
financeiros do início até o final da prestação de contas correspondente observando se a entidade 
manteve a movimentação do recurso? 
Consta o extrato da conta corrente contendo toda a movimentação do recurso. 

SIM Fls. 12 
a 13; 
16  

29. Houve encargos que venham a incidir indevidamente, tais como taxas bancárias, tarifas de 
manutenção em conta, cobrança de extratos, multas, juros que não foram devidamente 
reembolsados? 

NÂO Fls. 19 
a 20 
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Houve débito de tarifas bancárias e de manutenção da conta, porém foram devidamente 
restituídas pela entidade conforme consta no extrato da conta corrente fls. 19 e 20.  

30. As datas das emissões das notas fiscais estão dentro do prazo de vigência do objeto do convênio, 
não configurando assim realização de despesa com data anterior ou posterior a vigência do 
convênio? 
As notas fiscais estão dentro da vigência do convênio conforme consta nas fls. 20, 22, 24, 26, 
28, 32, 34, 37, 41, 45, 47, 49, 53, 57, 61, 65, 67, 70, 74, 77, 79, 81, 83, 85 e 87.  

SIM - 

31. As notas fiscais emitidas em nome da organização da sociedade civil estavam atestadas por um 
representante da Organização e com o comprovante de pagamento em anexo?  
Todas as despesas estão comprovadas com o carimbo de “Atesto que os serviços foram 
prestados e/ou os materiais foram entregues”, assinadas por um representante da 
Organização da Sociedade Civil. Todos os comprovantes de pagamentos estão anexos nas 
Notas Fiscais.  
   

SIM - 

32. As despesas pagas com o recurso do ao Termo de Fomento foram integralmente de acordo com 
o Plano de Trabalho proposto? 
As despesas foram executadas de acordo com o item 09 – Cronograma Físico-Financeiro de 
Execução do Objeto - do Plano de Trabalho.  
Foi observado que no Plano de Trabalho o item 1.7 se refere a “aquisição de materiais para 
ornamentação da cidade, dos carros da carretela e aquisição de suco de uva para distribuição 
na carretela – R$ 4.000,00”. Essa despesa deveria ter sido classificada como Material de 
Consumo.  
 

Natureza Serviço Valor R$ 

PF Contratação de serviços de Locução e Carros de Som 
para a Ressaca da Carretella. 

R$ 3.400,00 

PJ Contratação de Seguranças para o evento. R$ 8.050,00 

PJ Contratação de Serviços de alimentação como: Entrega 
de marmitex e lanches durante os dias da festa para: 
Policiais, Seguranças, Bandas, Serviços de Sonorização, 
Grupos de Danças e Pessoal da Saúde. 
 

R$ 6.000,00 

PF Contratação de Shows que se apresentarão na semana 
da Festa. 
 

R$ 8.800,00 

PJ Contratação de Serviços de locação de estruturas sendo: 
Tendas com lonas anti chamas e pórtico.   
  
 

R$ 27.200,00 

PJ Contratação de serviços de locação palco, sonorização e 
iluminação para os eventos. 
 

R$ 23.000,00 

PJ Aquisição de materiais para ornamentação da cidade, 
dos carros da Carretela e aquisição de Suco de Uva para 
distribuição na Carretela. 

R$ 4.000,00 

PJ Contratação de serviços gráficos para confecção de 
cartazes, folderes e panfletos... 

R$ 5.450,00 

PJ Contratação de serviços gráficos para a 4ª Mostra 
Internacional de Arte NAIF. 

R$ 5.000,00 

PJ Locação de banheiros químicos R$ 3.000,00 

PJ Contratação de serviço de sonorização nos postes do 
Centro da Cidade 

R$ 20.000,00 

PF Locação de separadores de Público. R$ 13.000,00 

PJ Locação de mesas e cadeiras R$   1.500,00 

PJ Contratação de serviços de comunicação visual R$ 4.118,00 

PF Contratação de serviço fotográficos e assessoria de 
comunicação. 

R$ 2.500,00 

PJ Contratação de Serviços de rádio para divulgação de 
evento. 

R$ 6.000,00 

SIM Fls. 20, 
22, 24, 
26, 28, 
32, 34, 
37, 41, 
45, 47, 
49, 53, 
57, 61, 
65, 67, 
70, 74, 
77, 79, 
81, 83, 

85 e 
87. 
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PJ Contratação de Serviço de Buffet, sem bebida alcoólica, 
para 450 pessoas em comemoração aos títulos e 
comendas ofertados aos cidadãos teresenses.  

R$ 19.982,00 

 
 
  

33. Foi anexado às Cópias das Transferências Eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às 
despesas comprovadas. 
Foram anexadas todas às copias das Transferências Eletrônicas e das ordens bancárias 
conforme consta nas fls. 21, 23, 25, 27, 29, 33, 36, 38, 42, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 66, 69, 71, 76, 
78, 80, 82, 84, 86 e 88 referentes aos pagamentos realizados.  

SIM - 

34. Há o comprovante de devolução do saldo remanescente, inclusive de aplicação financeira, por 
ventura existente ao final da vigência do Termo de Parceria, à Unidade Gestora.    
Foi anexado na Prestação de Contas a Justificativa e o Comprovante de Transferência da 
devolução do saldo da conta da Parceria na fl. 91 a 92.  

SIM Fls. 91 
a 92 

35. Foi anexada na Prestação de Contas o Relatório de Execução Financeira (Anexo XI, do 
Decreto Municipal nº 404/2018) evidenciando os recursos recebidos, os rendimentos auferidos 
da aplicação dos recursos e os saldos, assinado pelo representante legal e o responsável 
financeiro, com relação das despesas e receitas efetivamente realizadas e vinculadas com 
execução do objeto. 

Foi anexado o Relatório de Execução Financeira conforme o modelo do Decreto Municipal n° 
404/2019. 

SIM Fls. 06 
a 09 

 

36. Relatório de Execução do Objeto (Anexo X, do Decreto Municipal nº 404/2018), assinado pelo 
seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico, 
com respectivo material comprobatório, tais como: Lista de presença e fotografias legendadas, 
vídeos ou outros suportes. 
Consta o Relatório de Execução do Objeto devidamente assinado pelo Presidente da 
Entidade contendo o cumprimento da execução financeira, as atividades desenvolvidas e 
a comparação das metas propostas com os resultados alcançados.  

SIM Fls. 04 
e 05   

37. Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, homologado pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 
resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento. 
Consta no processo o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação assinado pela 
Gestora do Termo de Fomento nas fls. 136 a 141 e Homologação do Relatório pela 
Comissão de Monitoramento e Avaliação nas fls. 142.    

SIM Fls. 
136 a 
141 e 
142  

38. Foi restituída para as contas do Município o saldo remanescente no prazo máximo de 30 dias 
da conclusão do Termo de Fomento? 
O saldo remanescente foi restituído ao Município na data de 21 de agosto de 2019, no 
vigésimo primeiro dia após o término da Parceria, conforme consta comprovante de 
transferência.  

SIM Fls. 91 
a 92  

39. Foi apresentado o Relatório Final de Execução do Objeto e o Relatório Final de Execução 
Financeira no prazo de até 60 (sessenta dias) a contar do término da vigência do Termo de 
Parceria como determina os Incisos I e II do Art. 80 do Decreto Municipal nº 404/2018?    
O Relatório Final de Execução do Objeto e o Relatório Final de Execução Financeira estão 
no processo de Prestação de Contas de nº 12996/2018 que foi protocolado no Município no 
dia 19 de setembro de 2019, 50 (cinquenta dias) após o término da vigência do Termo de 
Fomento, estando assim dentro do prazo estabelecido.  

SIM 01 

40. A Organização da Sociedade Civil (OSC), divulgou na internet a Prestação de Contas e todos 
os Atos que dela decorram, conforme estabelece o artigo 68, inciso X do Decreto Municipal 
404/2018? 
Foi verificado no site do Circolo Trentino na página 
http://www.circolotrentinost.com.br/prestacao-de-contas-do-termo-de-fomento-no-003-2019-xxiii-
festa-do-imigrante-italiano-de-santa-teresa/ 
a publicação da Prestação de Contas da XXVIII Festa do Imigrante Italiano, contendo: 

✓ Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas 
✓ Relatório de Execução da Receita e Despesa 
✓ Relação de Pagamentos 
✓ Relatório de Execução Do Objeto 

Sim - 
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O Termo de Fomento 003/2019 assinado entre as partes, especifica na Cláusula Sexta que a 
forma da Prestação de Contas deverá atender ao disposto nos artigos 70 e 80 do Decreto 
municipal 404/2018 e também a Lei 13.019/2014 e suas alterações. 
Decreto Municipal 404/2018: 
Art. 70. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil deverá 
apresentar declaração de guarda dos documentos da parceria, conforme Anexo VIII, e relatório de 
execução do objeto, conforme Anexo X, em obediência aos art. 65, 66, 68 e 81 da Lei 13.019/14 e 
conterá: 
I - A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;  
II - A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;  
III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, 
vídeos, entre outros; e IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, 
quando houver.  
§ 1.º O relatório de que trata o caput deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:  
I - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;  
II - Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de 
satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política 
pública setorial, entre outros; e  
III - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.  
§ 2.º As informações de que trata o § 1º serão fornecidas por meio da apresentação de documentos 
e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme inciso IV do artigo 34. § 3.º A 
organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do 
alcance das metas.  
§ 4.º Os municípios com até cem mil habitantes estão autorizados a efetivar a prestação de contas 
e os atos dela decorrentes sem a utilização da plataforma eletrônica prevista no art. 65. 
 
Art. 80. Para fins do disposto no art. 69 da Lei nº 13.019, de 2014, a organização da sociedade civil 
deverá apresentar:  
I - O Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado do término 
da execução da parceria, conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até 15 
(quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil; e 
II - O Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado de sua 
notificação, conforme estabelecido no instrumento de parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, 
mediante justificativa e solicitação prévia da organização da sociedade civil. 

 
Assim sendo, entendemos que a prestação de contas deverá ser publicada na íntegra no site 
oficial da OSC, assim como também deve manter em locais visíveis de sua sede e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a 
administração pública, devendo conter: 
 
Artigo 68 do Decreto Municipal 404/2018:  
 

Art. 68. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas 
sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas 
com a Administração Pública Municipal, até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação da 
prestação de contas final, devendo conter:  
I - Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da Unidade Gestora 
responsável; 
 II - Nome da organização e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ da Secretaria da Receita Federal – SRF;  
III - descrição do objeto da parceria; 
IV - Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso, bem como relatórios semestrais;  
V - Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da 
remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a 
remuneração prevista para o respectivo exercício;  
VI - Situação da prestação de contas da parceria, por meio de relatório de execução do objeto e 
do relatório de execução financeira elaborado pela OSC, que deverá informar a data prevista para 
a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado 
conclusivo; 
 VII - Íntegra de termo de parceria e eventuais termos aditivos;  
VIII - Plano de trabalho da parceria e suas alterações;  
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IX – Edital de abertura de chamamentos públicos, ressalvadas as hipóteses de dispensa e 
inexigibilidade, previstas neste na Lei Federal 13.019/2014.  
X - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram, permitindo a visualização por 
qualquer interessado.  
§1.º As exigências de transparência e publicidade em todas as etapas que envolvem o termo de 
fomento ou de colaboração, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, serão 
mitigadas, naquilo que for necessário, desde que observada a legislação vigente, quando se tratar 
de parceria para o desenvolvimento de programa de pessoas ameaçadas.  
§2.º No caso de atuação em rede, caberá à organização da sociedade civil celebrante divulgar as 
informações de que trata o caput, inclusive quanto às organizações da sociedade civil não 
celebrantes e executantes em rede. 

 
 
 
 

Santa Teresa, em 08 de junho de 2020. 
 
 
 
         Roque Brás Luchi                                                 Douglas Luiz Novelli  
     Analista Público Interno                                          Analista Público Interno 
 
 
 
 
 Margareti Aparecida Novelli Cosme 
                                                Controlador Geral Municipal 
 
 
 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO – ANUAL 2019 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 001/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTA TERESA-ES E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CÓRREGO 

SECO E REGIÃO 

 

Acordo de Cooperação: 001/2018                         Processo nº: 005488/2020                                     

 

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CÓRREGO SECO E REGIÃO. 

 

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do acordo podendo ser prorrogado por igual período (21/11/2018 a 

20/11/2023). 

 

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; Decreto Federal nº 8.726/2016; Decreto Municipal 

nº 308/2017 e Decreto Municipal nº 404/2018 e a Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de 

Planejamento e Orçamento. 

 

Objeto da Parceria: Concessão de Uso por meio de Comodato de um Veículo Caminhão com Carroceria de 

Madeira, Marca Volksvagem - VW Modelo 8.160 Prime, Cor Branca, Chassi 9531M52P3JR813468, 

ano/modelo: 2017/2018, Placa PPV 7118, Estado de conservação: Ótimo   
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Público Beneficiário: Associados da Associação dos Produtores Rurais do Córrego Seco e Região e 

beneficiários. Em sua maioria, são agricultores familiares, proprietários de pequenas propriedades rurais ou 

meeiros, produtores de café conilon, pimenta do reino, banana, olerícolas, leite e produtos agroindustriais. 

 

1 ACHADOS  

 

Constatamos na fl. 02/03 o encaminhamento do Relatório da Execução do Objeto pela entidade sobre o 

Acordo de Cooperação de nº 001/2018, contendo:  

 

• Do cumprimento da execução do objeto: 

 

A Associação descreve o Relatório anual das atividades efetuadas com o caminhão de Carroceria Marca VW, 

Modelo 8.160, Prime, Cor Branca, Chassi 9531M52P3JR813468, ano 2017/2018, parceria firmada entre o 

Município de Santa Teresa – ES e a Associação dos Produtores Rurais do Córrego Seco e Região.  

 

• Das atividades desenvolvidas: 

 

A Associação destaca que o caminhão de carroceria tem grande importância para os associados e beneficiários 

da Associação dos Produtores Rurais do Córrego Seco e Região, pois possibilita a realização de diversas 

atividades, inclusive com destaque para o transporte de insumos para as propriedades rurais, como o 

transporte da produção, até os centros dos consumidores. 

A Associação elaborou uma planilha para o controle do uso do caminhão, com informações das datas e 

horários das viagens, dos associados atendidos, dos motoristas, dos serviços realizados, dentre outros, 

permitindo maior controle de uso do bem. Este controle permite maior cuidado por parte dos associados 

durante o uso do bem, preservando o caminhão, além de reduzir os custos com manutenção do mesmo. 

 

De acordo com as informações apresentadas pela Associação, o caminhão foi utilizado para diversas 

atividades, podendo destacar o transporte de madeira, café, vassouras de melga, fertilizantes, palha de café, 

entre outros. 

 

Além de possibilitar o transporte rápido e seguro da produção e de insumos, o caminhão tem contribuído 

significativamente para a redução dos custos de produção nas propriedades dos associados e beneficiários. O 

caminhão possibilitou a compra coletiva de insumos e o transporte desses materiais até as propriedades rurais. 

Além disso, permitiu transportar a venda direta da produção, superando os atravessadores, que anteriormente 

ficavam com grande parte dos lucros dos associados. 

A Associação realiza revisões periódicas, preventivas e corretivas no caminhão em empresas especializadas, 

mantendo o mesmo em ótimo estado de conservação. 

 

• Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados: 

 

A Associação relata que na apresentação da proposta durante o Edital 07/2018, a Associação descreveu no 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

item 9 (Cronograma Físico de Execução do Objeto), três metas a serem alcançadas com o recebimento do 

caminhão carroceria. 

 

Meta 01: Desde o recebimento do caminhão é dialogado nas reuniões mensais, estratégias para a compra de 

insumos, visando reduzir o custo de produção dos associados. No ano de 2019, foi estimado que com as 

compras coletivas, os associados conseguiram reduzir em 15% o custo com fertilizantes, defensivos (herbicida, 

fungicida, inseticida, dentre outros), e demais insumos utilizados nas propriedades rurais. Com maior 

organização e planejamento, objetiva-se alcançar no ano seguinte, uma redução de 20% estipulada como meta 

do Acordo de Cooperação. 

 

Meta 02: A Associação relatou que o caminhão possibilitou a comercialização dos produtos dos associados 

como, frutas, hortaliças, vassouras de melga e pimenta do reino, direto com o consumidor final em feiras ou 

em grandes redes de atacado e varejo, possibilitando melhor remuneração, alcançando um crescimento de 

até 25% no valor da produção. No entanto, para o café, principal produto produzido nas propriedades dos 

associados, os incrementos alcançaram 8%. Esse baixo percentual foi devido às vendas individuais realizadas. 

Neste sentido, a Associação tem um planejamento para as próximas safras de realizar vendas coletivas, em 

lotes, com maior número de sacas, visando alcançar melhores preços e metas propostas de 25%. 

 

Meta 03: A Associação relatou que após o recebimento do caminhão, não houve necessidade de contratação 

de fretes para escoar a produção, uma vez que toda a demanda dos associados e beneficiários foi suprida com 

o caminhão de carroceria. Desta forma, essa meta foi plenamente alcançada. 

Localizamos nas fls. 04 a 05 as fotos do caminhão com Carroceria de Madeira, Marca Volksvagem - VW 8.160, 

Cor Branca Prime, sendo utilizado pelos associados no transporte de madeiras, para a realização da construção 

da sede da associação. 

 

Constatamos nas fls. 06 a 17, uma planilha de controle do uso do caminhão Volkswagem 8.160 Prime, placa 

PPV 7118, com os seguintes dados: 

 

• Data; Horário de saída; KM de saída; motorista, associado atendido, serviço realizado, KM de chegada, horário 

de chegada, KM total, Valor do KM e Valor da Viagem. 

 

No entendimento desta Unidade Central de Controle Interno – UCCI, a planilha de controle utilizada pela 

Associação, permite maior cuidado por parte dos associados durante o uso do bem, preservando o caminhão, 

além de reduzir os custos com manutenção do mesmo.  

 

Constatamos na fl. 18 a Nota Fiscal de nº 1645 de 03/04/2020 emitida pela Empresa Mecânica Diesel Ltda – 

ME para a Associação, referente a serviços de revisão do Caminhão placa PPV 7118 no valor de R$ 480,00 

(quatrocentos e oitenta reais). 

 

Na fl. 19 constatamos a Nota Fiscal de nº 840 de 03/04/2020 emitida pela Empresa Dismol Distribuidora de 

Molas Ltda ME para a Associação, referente a serviços de troca peças de amortecedor no valor de R$ 557,28 

(quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos). 
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Constatamos na fl. 20 a Nota Fiscal de nº 2290, emitida pela Empresa Dismol Distribuidora de Molas Ltda – 

ME para a Associação, referente a serviços de feixe de molas no valor de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois 

reais). 

 

Constatamos uma cópia do Plano de Trabalho no Anexo III conforme fls. 21 a 30. 

 

1.1 Da Tramitação do Processo  

 

A Associação dos Produtores Rurais de Córrego Seco e Região protocolou no dia 22 de abril de 2020 o Relatório 

de Execução do Objeto Anual de 2019 do Acordo de Cooperação de nº 001/2018 firmado com o Município de 

Santa Teresa originando o processo de nº 5488/2020. 

 

Constatamos que o processo foi direcionado para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico e posteriormente encaminhado ao Gestor da Parceria.  O Gestor encaminhou seu Relatório de 

Gestão da Parceria para a Comissão de Monitoramento e Avaliação no dia 30/06/2020. 

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação por sua vez encaminhou ao Gestor da Parceria para ciência e 

providências, a homologação do Relatório de Gestão da Parceria em 22/10/2010.  

 

Verificamos que o Acordo de Cooperação foi assinado entre as partes em 21/11 2018 e o primeiro relatório de 

Execução do Objeto foi entregue pela Associação em 22/04/2020 o que está em desconformidade com o artigo 

74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 

 

Assim sendo, a Associação não entregou a Prestação de Contas Anual Tempestivamente. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 69 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

A comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor em 22/10/2020, ou seja, 114 

dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com o artigo 76 § 5º do Decreto 

Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  
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Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

1.2 Do Relatório de Gestão de Parceria 

 

Constatamos na fl. 32 o Relatório do Gestor da Parceria do Acordo de Cooperação nº 001/2018, firmado por 

meio do Chamamento Público de nº 007/2018, por meio do qual foram cedidos os equipamentos agrícolas 

para o fortalecimento da agricultura familiar e o associativismo no Município de Santa Teresa – ES. 

 

Este relatório compreende o período de 21 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019.  

 

Foi cedido para a Associação um veículo tipo Caminhão de Carroceria que está sendo utilizado para diversas 

atividades de transportes, tanto na produção quanto na aquisição de insumos. 

 

O Gestor ressaltou que o veículo tem sido de grande importância também para redução de custos na aquisição 

de insumos para a produção, visto que os associados podem fazer a aquisição de forma coletiva, sendo possível 

negociar valores com fornecedores, em virtude da grande quantidade adquirida. Além disso, permitiu que a 

comercialização seja feita de forma direta sem que haja atravessadores. 

 

O Gestor também destacou que a Associação desenvolveu um relatório de atividades para o veículo, onde é 

registrado o uso do mesmo a dar transparência às atividades do Bem cedido.  

 

O Gestor observou que o veículo se encontra em ótimo estado de conservação, sendo mantido em galpão 

coberto sempre que não estiver sendo utilizado, e são realizadas manutenções periódicas sempre que 

necessário.  

 

Constatamos, porém, que o Gestor em seu parecer destacou que diante de algumas propostas no Plano de 

Trabalho, foi possível observar a dificuldade em obter o alcance das mesmas, pois não tem relação direta com 

o objeto da Parceria, o que dificulta o atingimento das metas.  

 

Por fim, constatamos que o Gestor da Parceria sugeriu à Associação que revise o Plano de Trabalho, com o 

intuito de definir novas metas que tenham vínculo com o equipamento cedido, e que sejam passíveis de 

mensuração quanto ao atingimento, tanto pelo Gestor da parceria quanto pela Comissão de Monitoramento 

e Avaliação. 

 

1.2.1Do cumprimento do Relatório do Gestor da Parceria em relação ao que determina a Lei nº 13.019/2014. 

 

Conceito: Gestor da Parceria: Agente púbico responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo 

de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização (Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso VI). 

 

O relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria deve ser elaborado, conforme o caso, em dois 
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momentos: 

 

1º - No momento do Monitoramento e Avaliação, verificando o cumprimento do objeto da parceria; 

 

2º - Após cada Prestação de Contas. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 

Conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

 

art. 59 da Lei 13.019/2014 No caso de monitoramento e avaliação, a administração pública emitirá relatório 

técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada e o submeterá a comissão de monitoramento e 

avaliação designada, que o homologará, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas. 

§ 1º O Relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 

conter: 

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em 

razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 

trabalho; 

III - Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública; 

IV - Revogado; 

V - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil 

na Prestação de Contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 

respectivo termo de colaboração ou fomento; 

VI - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias; 

 

Em relação aos Incisos I e II o Gestor da Parceria relatou que a Associação atingiu parcialmente algumas metas 

propostas, no entanto, outras metas não foram possíveis de alcançar, tendo em vista a atividade realizada pela 

Associação, porém na visão desta Unidade Central de Controle Interno o Relatório deveria  demonstrar mais 

informações a respeito das atividades e metas atingidas no primeiro ano da parceria, conforme estabelece a 

Lei. 

 

Em relação ao Inciso III da Lei 13.204/2015, o mesmo não se aplica nesse tipo de parceria, pois se trata de 

Acordo de Cooperação, onde não há transferência de valores financeiros entre a Administração Pública e as 

Associações, sendo realizado a Concessão de Uso de Equipamentos por meio de Comodato.  

 

O Inciso V do Artigo 59 da Lei, sobre a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 

pela Organização da Sociedade Civil, o mesmo não se aplica a Parceria de Acordo de Cooperação pois a referida 

parceria não envolve recursos financeiros, não havendo assim documentos comprobatórios de despesas. 

 

O Inciso VI da Lei, também não se aplica, pois não houve até o momento dessa inspeção auditorias de Órgãos 

de Controle Internos nem Externos no exercício de 2019.   
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No caso da Prestação de Contas: A Lei 13.019/2014 estabelece no Art. 67 Parágrafo 4º, Incisos de I a IV: 

Art. 67 “O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada” 

.... 

§4º Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, 

os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 

 I – os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II – os impactos econômicos ou sociais; 

III – o grau de satisfação do público-alvo; 

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  

 

Em relação aos Incisos I e II, o Gestor da Parceria relatou que o veículo cedido a Associação tem sido de grande 

importância para a redução de custos na aquisição de insumos  para a produção, visto que agora podem fazer 

a aquisição de forma coletiva, sendo possível negociar valores, em virtude da grande quantidade adquirida. 

Além disso o Gestor relatou que o veículo permitiu que a comercialização seja feita de forma direta, sem que 

haja atravessadores. 

Em relação ao Inciso III, o Gestor não relatou o grau de satisfação do público-alvo em relação ao determinado 

pela Lei, faltando assim informações complementares para mensurar o grau de satisfação dos associados. 

 

Em relação ao Inciso IV , a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, 

esta Unidade Central de Controle Interno percebeu que o Gestor da Parceria não se atentou ao texto do Inciso 

IV da Lei 13.019/2014, onde não mencionou a possibilidade da parceria ser mantida com a Associação após o 

fim da vigência da mesma, de maneira a garantir a sustentabilidade das ações iniciadas e dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido.  

 

Constatamos que o Relatório do Gestor da Parceria descreveu informações sobre o resultado das metas 

alcançadas e dos impactos econômicos ou sociais, porém faltou mensurar esses resultados e impactos, além 

de descrever no relatório sobre o grau de satisfação do público-alvo e da possibilidade de sustentabilidade das 

ações após a conclusão do objeto do Acordo de Cooperação de nº 003/2018, com intuito de atender 

integralmente o que está estabelecido no Artigo 67 Parágrafo 4º Incisos de I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

1.3 Da Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

Conceito: Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 

parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou fomento, 

constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação. Assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública 

(Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso XI). 

 

Já o Decreto Municipal nº 404/2018 que regulamenta as parcerias entre o Município e as OSC estabelece que: 

Capítulo X – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação: 
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 “ a comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada  responsável pelo 

monitoramento conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela 

padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 

controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação. (artigo 46). 

 

“as ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada 

e regular das parcerias”. (artigo 48). 

... 

§ 4º o relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá ser emitido conforme estabelece o art. 59 da Lei 

13.019/2014”. 

 

Constatamos na Fl. 33 que a Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 

266/2019, após análise do Relatório Técnico do Gestor da Parceria, em relação ao Acordo de Cooperação de 

nº 001/2018, referente ao Comodato de um Caminhão de Carroceria se manifestou: 

 

• Que a Associação atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto, outras não foram possíveis de 

alcançar, tendo em vista a atividade realizada pela Associação.  

 

• A Comissão sugeriu que a Associação se atente ao cumprimento das metas elencadas no Plano de Trabalho, 

bem como revise as mesmas da impossibilidade do não atendimento, conforme estabelece o Artigo 57 da Lei 

13.019/2014, para que a Parceria não seja suspensa pelo não atingimento dos objetivos e metas propostas. 

2 Da Comparação dos Objetivos e Metas do Plano de Trabalho com os resultados alcançados de acordo com 

o Relatório Anual das Atividades   

   

Metas de atendimento do Plano de 

Trabalho 

Resultados alcançados no ano de 2019 de acordo com o Relatório 

de Atividades Anual 

Buscar insumos diretamente dos 

fabricantes ou grandes centros de 

revenda objetivando reduzir em até 

20% o custo com insumos, como 

fertilizantes, defensivos como, 

herbicida e fungicida, dentre outros, 

máquinas e equipamentos.  

A Associação relatou que desde o recebimento do caminhão é 

dialogado nas reuniões mensais, estratégias para a compra de 

insumos, visando reduzir o custo de produção dos associados. No 

ano de 2019, foi estimado que devido as compras coletivas, os 

associados conseguiram reduzir em 15% o custo com fertilizantes, 

defensivos (herbicida, fungicida, inseticida, dentre outros), e 

demais insumos utilizados nas propriedades rurais. Com maior 

organização e planejamento, objetiva-se alcançar no ano seguinte, 

uma redução de 20% estipulada como meta do Acordo de 

Cooperação. 

Alcançar grandes centros de vendas 

da produção pelos beneficiários, 

como Ceasa – ES por exemplo, 

deixando de comercializar com 

A Associação relatou que o caminhão possibilitou a 

comercialização dos produtos dos associados como, frutas, 

hortaliças, vassouras de melga e pimenta do reino, direto com o 

consumidor final em feiras ou em grandes redes de atacado e 
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atravessadores. Objetivando 

incrementos de até 25% no valor da 

produção. 

varejo, possibilitando melhor remuneração, alcançando um 

crescimento de até 25% no valor da produção. No entanto, para o 

café, que é o principal produto produzido nas propriedades dos 

associados, os incrementos alcançaram 8%. Esse baixo percentual 

foi devido à realização de vendas individuais. Neste sentido, a 

Associação tem um planejamento para as próximas safras de 

realizar vendas coletivas, em lotes, com maior número de sacas, 

visando alcançar melhores preços e a meta proposta de 25%. 

Reduzir a zero a contratação de frete 

de caminhão, pela Associação e 

beneficiários. 

A Associação relatou que após o recebimento do caminhão, não 

houve necessidade de contratação de fretes para escoar a 

produção, uma vez que toda a demanda dos associados e 

beneficiários foi suprida com o caminhão de carroceria. Desta 

forma, essa meta foi plenamente alcançada. 

 

3 Constatações  

3.1 Da Associação 

 

Constatamos que a Associação encaminhou a Prestação de Contas Anual fora do prazo estabelecido no artigo 

74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 

 

Recomendamos que a Associação se atente aos prazos estabelecidos no Decreto Municipal. 

 

3.2 Do Gestor da Parceria 

 

Constatamos que no Relatório do Gestor da Parceria do Acordo de Cooperação de nº 001/2018, foi identificado 

que diante de algumas metas propostas no Plano de Trabalho, foi possível observar as dificuldades em obter 

o alcance das mesmas, pois elas não tem relação direta com o bem cedido, o que dificulta o atingimento das 

metas. O Gestor sugeriu desta forma, que a Associação revisasse o Plano de Trabalho com intuito de definir 

novas metas que tenham vínculo com o equipamento cedido, e que sejam passíveis de mensuração quanto 

ao atingimento. 

 

Recomendamos ao Gestor da Parceria que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 

59 e 67 da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015). 
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Esta Unidade Central de Controle Interno constatou que, diante do relatório apresentado, houve metas 

atingidas em 100% e outras não, porém a parceria firmada tem duração de 05 (cinco) anos e se há necessidade 

de alterações nas metas propostas no Plano de Trabalho para o atingimento total de todas as metas propostas, 

Recomenda  que a parceria seja revisada pelos envolvidos (município e OSC) visando o alcance do objeto 

proposto. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 69 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

Recomendamos que o Gestor realize a analise da prestação de contas e a elaboração do Relatório o quanto 

antes, tendo em vista a verificação do atingimento das metas e que o mesmo ainda deverá ser encaminhado 

à comissão de Monitoramento e Avaliação para Homologação. 

 

3.3 Da Comissão de Monitoramento e Avaliação  

 

Constatamos que a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Acordo de Cooperação de nº 

001/2018, relatou que a Associação atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto, outras não 

foram possíveis de alcançá-las, desta forma a comissão sugeriu à Associação que se atente ao cumprimento 

das metas do Plano de Trabalho, bem como, revisasse as mesmas na impossibilidade do não atendimento, 

conforme estabelece o Artigo 57 da Lei 13.019/2014, para que a parceria não seja suspensa.  

 

Esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI, constatou, que a associação atingiu parcialmente neste 

período as metas estipuladas no Plano de Trabalho, sendo que a meta de reduzir os custos da contratação de 

fretes de caminhões de terceiros pela Associação, foi atingida em 100%. 

 

Tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é de 05 (cinco) anos e que de acordo com a manifestação 

da comissão faz-se necessária a revisão das metas, recomendamos que a parceria seja revisada pelos 

envolvidos (município e OSC) visando o alcance do objeto proposto. 

 

Recomendamos a Comissão que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 59 e incisos 

da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015) e Decreto Municipal 404/2018 – Capitulo X – artigo 48 § 

4º. 

 

Outro fato a ser relatado é que a comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor 

em 22/10/2020, ou seja, 114 dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com 

o artigo 76 § 5º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 
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Recomendamos que a comissão de Monitoramento e Avaliação realize a análise e a Homologação do Relatório 

do Gestor no tempo hábil para que, se for o caso, o Gestor possa adotar as providências constantes do 

Relatório Técnico de monitoramento e avaliação Homologado pela comissão (art. 76 § 6º).  

 

3.4 Da Publicação da Parceria e dos Atos que dela decorram: 

 

Conforme artigo 65 da Lei 13.204/2014 “a Prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão 

em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado”. 

 

Verificamos no site oficial do município, no endereço eletrônico: www.santateresa.es.gov.br – Portal da 

Transparência – Aba: Licitações e Contratos (acordo de cooperação) a publicação: 

• do Acordo de Cooperação nº 001/2018 

• do Relatório de Gestão da Parceria e a Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

Recomendamos a Publicação da Prestação de Contas Anual, dando total transparência dos objetivos e metas 

alcançados através da parceria. 

 

4 Conclusão 

 

Encaminhamos ao Gestor da Parceria e à Comissão de Monitoramento e Avaliação, o Relatório de Inspeção do 

Acordo de Cooperação de nº 001/2018, firmado entre o Município de Santa Teresa – ES e a Associação dos 

Produtores Rurais do Córrego Seco e Região, para conhecimento e manifestação,  com recomendação ao 

Gestor da Parceria dar prosseguimento às alterações nas metas do Plano de Trabalho. 

A inspeção realizada no Processo de nº 005488/2020, contendo o Relatório Anual de Execução do Objeto do 

Acordo de Cooperação de nº 001/2018, firmado entre a Associação dos Produtores Rurais do Córrego Seco e 

Região e o Município de Santa Teresa – ES, teve a finalidade de averiguar a documentação referente ao 

Relatório Anual da Execução do Objeto desenvolvido pela Associação, bem como verificar os pareceres do 

Gestor da Parceria e o da Comissão de Monitoramento e Avaliação, se os mesmos estão em conformidade 

com a exigência da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações. 

 

Os achados e constatações, as comparações dos objetivos e metas alcançadas, as propostas de 

encaminhamento foram descritas neste Relatório.   

 

5 Proposta de Encaminhamento 

 

Encaminhamos o Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico para conhecimento do Gestor da Parceria e posteriormente para a ciência da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

 

Após, solicitamos que o Relatório seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento e 

manifestação, e por fim retornando para esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI para 

acompanhamento e monitoramento. 
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✓ Informações adicionais:  

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Associação dos Produtores Rurais 

do Córrego Seco e Região, dando ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências, 

juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de 

alteração das metas no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação de nº 001/2018. 

 

O mesmo se encontra publicado no site oficial do município – www.santateresa.es.gov.br , no Portal da 

Transparência, Portal da Controladoria – auditorias Prefeitura – 2020.  

 

Informo que para dar andamento e finalização aos trabalhos, esta Unidade Central de Controle Interno em 

breve, fará a visita In Loco nas Associações, as quais serão previamente avisadas e selecionadas por 

amostragem. 

 

Santa Teresa – ES, 09 de novembro de 2020.    

 

        ____________________                          _______________________ 

Douglas Luiz Novelli                                     Roque Brás Luchi 

Analista Público Interno                               Analista Público Interno 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controladora Geral Interno 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO – ANUAL 2019 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 002/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTA TERESA-ES E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E MORADORES DA 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DA RESERVA BIOLÓGICA AUGUSTO RUSCHI - APROMAI 

 

Acordo de Cooperação: 002/2018                              Processo nº: 006938/2020                                        

 

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E MORADORES DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA RESERVA BIOLÓGICA 

AUGUSTO RUSCHI - APROMAI 

 

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual período.   

(17/12/2018 a 16/12/2023). 

 

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; Decreto Federal nº 8.726/2016; Decreto Municipal 

nº 308/2017 e Decreto Municipal nº 404/2018 e a Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de 

Planejamento e Orçamento. 

 

Objeto da Parceria: O objeto da parceria é de uma Máquina Retroescavadeira, Tipo Cabine Fechada, Marca 

JCB, Modelo 3C 4x4, Cor Amarela, Chassi S0R3CXTTVJ2674901, Série 2674901, Placa: PPW 1116, em ótimo 
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estado de conservação, repassado pelo Município à Entidade através de Concessão de Uso por meio de 

Comodato.   

 

Público Beneficiário: De forma direta, 530 famílias que compõem a Associação sendo que 280 são moradores 

do município de Santa Teresa e os demais se localizam nos municípios vizinhos da área de influência da 

reserva. De forma indireta, 2.000 consumidores de produtos agrícolas, num total aproximado de 700 famílias 

beneficiadas com o consumo de produtos orgânicos e alternativos, além do café principal produto cultivado 

no município. 

 

1.ACHADOS  

 

Constatamos na fl. 03/04 o encaminhamento do Relatório de Execução do Objeto pela Entidade sobre o 

Acordo de Cooperação de nº 02/2018, contendo os seguintes itens: 

 

•Do cumprimento da execução do objeto; 

 

Relatório Anual das atividades efetuadas com os bens recebidos em comodato pelo Acordo de Cooperação de 

nº 002/2018, firmado entre o Município de Santa Teresa – ES e a Associação dos Produtores e Moradores da 

Área de Influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi – APROMAI. 

 

•Das atividades desenvolvidas: 

1.Melhoria do acesso às lavouras, como carreadores, terreiros de café, limpeza de áreas e estradas em 

atendimento nas propriedades dos associados e na comunidade; 

2.Participação dos associados em palestras e eventos ligados à atividade cafeeira e leiteira realizados durante 

o ano de 2019; 

3.Atendimento da máquina e demais equipamentos pertencentes à APROMAI, a comunidade. 

4.Atendimento às necessidades emergenciais dos Produtores Associados. 

 

•Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados: 

 

A Associação descreveu que as metas de atingimento constantes no item 6.8 do Plano de Trabalho, parte 

integrante do Termo de Parceria tem sido cuidadosamente observadas para que ao final dos 5 anos de 

execução do Acordo de Cooperação, a Associação possa alcançar as metas propostas. 

 

Em relação às atividades desenvolvidas a Associação destacou as seguintes: 

 

1.Até o momento não houve ação no que diz respeito à ampliação em 15% da produção orgânica; 

2.Em relação à meta de redução de 20% da utilização de agrotóxicos na lavoura, houve uma redução de 

aproximadamente 5%; 

3.Na meta de diversificação de 10% de produção cafeeira, estima-se que aproximadamente 1% dos produtores 

trocaram as lavouras de café arábica para o café conilon, com variedades diversas; 
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4.Em relação a habilitar 10% dos associados para manipulação de equipamentos agrícolas, ressaltamos que a 

APROMAI possui um profissional a cargo da operacionalização do equipamento. A APROMAI se compromete 

a providenciar a certificação e a legalização deste profissional com urgência; 

5.Sobre a realização de estudos e pesquisa sobre o café e outras culturas alternativas em suas áreas de 

produção, a Associação conta com a colaboração de um(a) Agrônomo(a) voluntário(a), à disposição dos 

produtores uma vez por semana, a fim de sanar dúvidas e colaborar com os assuntos relacionados às boas 

práticas de manejo; 

6.A Associação afirmou que em 2019 não houve participação da mesma nas feiras de produtos agrícolas 

municipais, porém está sendo planejado para que a APROMAI possa participar das feiras realizadas pelo 

Município nos próximos anos; 

7.Quanto ao aumento do fluxo turístico na região, atraídos em grande parte pela Reserva Biológica Augusto 

Ruschi, a Associação não possui registro quanto ao nº de pessoas que passaram pela região apenas para 

turismo, ficando a Associação responsável por elaborar uma forma eficaz de obter o registro no ano de 2020. 

 

Constatamos nas Fls. 05/09 o material fotográfico demonstrando a execução dos trabalhos, como 

descompactação de solo para implantação de horta orgânica, limpeza de vala, abertura e limpeza de estradas. 

 

Constatamos nas Fls. 10/12 o documento de habilitação do operador da máquina e certificados de cursos 

realizados. 

Constatamos nas Fls. 13/25 cópia do Acordo de Cooperação de nº 002/2018 e o Plano de Trabalho. 

 

1.1 Da Tramitação do Processo  

Constatamos que o processo foi protocolado pela Associação para a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico no dia 10/06/2020, posteriormente encaminhado pelo Gestor da Parceria para 

a Comissão de Monitoramento e Avaliação no dia 30/06/2020, contendo o relatório de Gestão da Parceria do 

Acordo de Cooperação nº 002/2018. 

 

Constatamos que a Comissão de Monitoramento e Avaliação enviou o processo para o Gestor da Parceria para 

análise e providências, após a homologação do Relatório Técnico da Comissão realizado pela mesma em 

22/10/2020. 

 

Verificamos que o Acordo de Cooperação foi assinado entre as partes em 17/12 2018 e o primeiro relatório de 

Execução do Objeto foi entregue pela Associação em 10/06/2020 o que está em desconformidade com o artigo 

74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 
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Assim sendo, a Associação não entregou a Prestação de Contas Anual Tempestivamente. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 20 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

A comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor em 22/10/2020, ou seja, 114 

dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com o artigo 76 § 5º do Decreto 

Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

1.2 Do Relatório de Gestão de Parceria 

 

Constatamos na fl. 27 o relatório do Gestor da Parceria de Acordo de Cooperação de nº 002/2018, firmado 

por meio do Chamamento Público de nº 010/2018, para o fortalecimento da agricultura familiar e o 

associativismo no Município de Santa Teresa – ES. 

 

Constatamos que o Gestor da Parceria relatou que foi cedido para a Associação uma Máquina 

Retroescavadeira tipo cabine fechada que está sendo utilizada para diversas atividades. O equipamento tem 

sido de grande importância para a redução de custos para os associados e a comunidade. 

 

De acordo com o Gestor da Parceria com o equipamento recebido, foi possível no ano de 2019 desenvolver 

diversas atividades como as descritas no relatório pela Associação.  

 

O Gestor da Parceria destacou ainda que são desenvolvidas outras atividades como a participação dos 

associados em feiras, em palestras e eventos, relacionados às atividades leiteiras e cafeeiras, e a atualização 

para atividades como manejo adequado de solo e uso racional de insumos. Também desenvolvem um trabalho 

na região da sede da Associação voltada para a preservação dos recursos naturais. 

 

O Gestor da Parceria relatou que o equipamento se encontra em ótimo estado de conservação, sendo mantido 

em galpão coberto sempre que não está sendo utilizado e são realizadas manutenções periódicas sempre que 

necessário. 

Porém constatamos que o Gestor observou a dificuldade da Associação em obter o alcance das metas 

propostas no Plano de Trabalho, pois elas não têm relação direta com o Bem cedido, objeto da parceria, o que 

dificulta o atingimento das mesmas. 

 

Diante do exposto acima mencionado, o Gestor sugeriu à Associação que revise o Plano de Trabalho com 

intuito de definir novas metas e que tenham vínculo com o equipamento cedido, e que sejam passíveis de 
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mensuração quanto ao atingimento das mesmas, tanto pelo Gestor da Parceria, quanto pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

 

1.2.1Do cumprimento do Relatório do Gestor da Parceria em relação ao que determina a Lei nº 13.019/2014 

 

Conceito: Gestor da Parceria: Agente púbico responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo 

de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização (Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso VI). 

 

O relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria deve ser elaborado, conforme o caso, em dois 

momentos: 

 

1º - No momento do Monitoramento e Avaliação, verificando o cumprimento do objeto da parceria; 

 

2º - Após cada Prestação de Contas. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 

Conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

 

art. 59 da Lei 13.019/2014 No caso de monitoramento e avaliação, a administração pública emitirá relatório 

técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada e o submeterá a comissão de monitoramento e 

avaliação designada, que o homologará, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas. 

§ 1º O Relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 

conter: 

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em 

razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 

trabalho; 

III - Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública; 

IV - Revogado; 

V - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil 

na Prestação de Contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 

respectivo termo de colaboração ou fomento; 

VI - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias; 

 

Em relação aos Incisos I e II o Gestor da Parceria relatou que a Associação atingiu parcialmente algumas metas 

propostas, no entanto, outras metas não foram possíveis de alcançar, tendo em vista a atividade realizada pela 

Associação, porém na visão desta Unidade Central de Controle Interno o Relatório deveria  demonstrar mais 

informações a respeito das atividades e metas atingidas no primeiro ano da parceria, conforme estabelece a 

Lei. 

 

Em relação ao Inciso III da Lei, o mesmo não se aplica nesse tipo de parceria, pois se trata de um Acordo de 
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Cooperação, onde não há transferência de valores financeiros entre a Administração Pública e as Associações, 

sendo realizado a Concessão de Uso de Equipamentos.  

 

Em relação ao Inciso V do Artigo 59 da Lei, sobre a análise dos documentos comprobatórios das despesas 

apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, o mesmo não se aplica a Parceria de Acordo de Cooperação 

pois a referida parceria não envolve recursos financeiros, não havendo assim documentos comprobatórios de 

despesas. 

 

O Inciso VI da Lei também não se aplica, pois não houve auditorias de Órgãos Internos nem externos no 

exercício de 2019.   

 

No caso da Prestação de Contas: A Lei 13.019/2014 estabelece no Art. 67 Parágrafo 4º, Incisos de I a IV: 

Art. 67 “O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada” 

.... 

§4º Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, 

os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 

 I – os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II – os impactos econômicos ou sociais; 

III – o grau de satisfação do público-alvo; 

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  

 

Em relação ao Inciso I, o Gestor relatou que a Associação com o equipamento recebido desenvolveu diversas 

atividades em 2019, como: 

 

Melhoria de acesso a lavoura com abertura e ampliação de estradas, abertura e manutenção de carreadores 

de café, abertura de terreiros de café, limpeza de áreas e descompactação de solo para implantação de hortas, 

limpeza de valas, dentre outras atividades. Trabalho desenvolvido não só com os associados, mas também 

para a comunidade do entorno. Suas atividades são desenvolvidas com foco na sustentabilidade da produção.  

 

Porém, ao entendimento da Unidade Central de Controle Interno, o Gestor não deixou clara a manifestação 

dos resultados alcançados, pois faltou mensurar o nível de atingimento das metas em número de famílias 

beneficiadas e percentual atingido neste primeiro momento. 

 

Em relação ao Inciso II, o Gestor relatou que o equipamento tem sido de grande importância para redução de 

custos para os associados e para a comunidade, e que com o equipamento recebido, foi possível em 2019 

desenvolver diversas atividades. 

 

Porém, ao entendimento da Unidade Central de Controle Interno, o Gestor deveria ter mensurado os impactos 

econômicos (redução de custos) ou sociais que a Parceria proporcionou. Quais custos foram reduzidos? Houve 

impacto social? 

 

Em relação ao Inciso III, o Gestor não relatou o grau de satisfação do público-alvo em relação ao que determina 
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a Lei, faltando informações complementares para mensurar o grau de satisfação dos associados. 

 

Em relação ao Inciso IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

 

Esta Unidade Central de Controle Interno constatou que o Gestor da Parceria não atendeu ao texto do Inciso 

IV da Lei 13.019/2014, não mencionando a possibilidade de a parceria ser mantida com a Associação após o 

fim da vigência, de maneira a garantir a sustentabilidade das ações iniciadas e dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido.  

 

Constatamos que no Relatório do Gestor da Parceria deveria conter informações detalhadas sobre o resultado 

das metas alcançadas, dos impactos econômicos ou sociais, do grau de satisfação do público-alvo e da 

possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto do Acordo de Cooperação de nº 

002/2018, com intuito de atender integralmente o que está estabelecido no Artigo 67 Parágrafo 4º Incisos de 

I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

1.3 Da Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

Conceito: Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 

parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou fomento, 

constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação. Assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública 

(Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso XI). 

Já o Decreto Municipal nº 404/2018 que regulamenta as parcerias entre o Município e as OSC estabelece que: 

Capítulo X – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

 “ a comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada  responsável pelo 

monitoramento conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela 

padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 

controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação. (artigo 46). 

 

“as ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada 

e regular das parcerias”. (artigo 48). 

... 

§ 4º o relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá ser emitido conforme estabelece o art. 59 da Lei 

13.019/2014”. 

 

Constatamos na Fl. 28 que a Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 

266/2019, após análise do Relatório Técnico do Gestor da Parceria, em relação ao Acordo de Cooperação de 

nº 002/2018, referente ao Comodato de uma Máquina Retroescavadeira pontuou o seguinte: 
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• Que a Associação atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto outras não foram possíveis de 

alcançar, tendo em vista a atividade realizada pela Associação. 

  

• A Comissão sugeriu que a Associação se atente ao cumprimento das metas elencadas no Plano de Trabalho, 

bem como revise as mesmas na impossibilidade de não atendimento, conforme estabelece o Artigo 57 da Lei 

13.019/2014, para que não seja suspensa a Parceria pelo não atingimento dos objetivos e metas propostas. 

 

2 Da Comparação dos Objetivos e Metas do Plano de Trabalho com os resultados alcançados de acordo 

com o Relatório Anual das Atividades   

   

Metas de atendimento do Plano 

de Trabalho 

Resultados alcançados no ano de 2019 de acordo com o Relatório 

de Atividades Anual 

Ampliar em 15% o plantio e cultivo 

dos produtos orgânicos e 

alternativos  

De acordo com o Relatório de Execução do Objeto, a Associação 

não realizou nenhuma ação para a ampliação em 15% da 

produção orgânica. 

Reduzir em 20% a utilização de 

agrotóxicos na lavoura 

A Associação relatou que houve uma redução de 

aproximadamente 5% do uso de agrotóxico no ano de 2019. 

Diversificar em 10% a produção 

cafeeira 

A Associação estima que 1% dos produtores rurais trocaram as 

lavouras de café arábica para café conilon com variedades 

diversas. 

Habilitar 10% dos associados para a 

manipulação de equipamentos 

agrícolas 

A Associação ressaltou que possui um profissional a cargo da 

operacionalização do equipamento. A Associação se 

comprometeu a providenciar a certificação e a legalização deste 

profissional com urgência. 

Realizar estudos e pesquisas sobre 

café e outras culturas alternativas, 

abrangendo 50% dos associados. 

De acordo com o relatório, a Associação conta com a colaboração 

de um(a) Agrônomo(a) voluntário(a) a disposição dos produtores 

uma vez por semana, a fim de sanar dúvidas e colaborar com os 

assuntos relacionados às boas práticas de manejo. 

Participar em 100% de feiras de 

produtos agrícolas municipais 

A Associação informou que no ano de 2019 não houve 

participação da mesma nas feiras de produtos agrícolas 

municipais, apenas participação de forma isolada de alguns de 

seus associados. Porém, a mesma está planejando participar das 

feiras realizadas pelo Município nos próximos anos. 

Aumentar em 20% o turismo 

contemplativo e de estudiosos da 

fauna e flora local 

A Associação relatou que a mesma não possui registros do 

número de pessoas que passaram pela região apenas para fazer 

turismo, ficando a associação responsável por elaborar uma 

maneira eficaz de obter esse registro no ano de 2020. 

 

3 Da Proposta de Encaminhamento 

 

3.1 Para a Associação 
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Considerando os achados no Relatório de Execução do Objeto no Parecer do Gestor da Parceria e na 

Homologação do Parecer por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação e pela comparação das metas 

de atendimento do Plano de Trabalho com os Resultados alcançados no ano de 2019,  constatamos que a 

Associação APROMAI está atingindo parte das metas estipuladas, porém, em outras não foi possível atingir. 

Constatamos também que de acordo com o citado no Relatório do Gestor de Parceria e ressaltado pela 

Comissão e Monitoramento e Avaliação que algumas das metas são de difícil alcance, pois as mesmas não tem 

relação direta com o Bem cedido na parceria, dificultando assim, o atingimento das metas. 

 

Recomendamos que a Associação APROMAI revise o Plano de Trabalho juntamente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Desenvolvimento Econômico para definir novas metas de atividades desenvolvidas, e que 

tenham vínculo com o equipamento cedido, mantendo assim a possibilidade de alcance dos resultados e 

passíveis de mensuração de atingimento. 

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Associação APROMAI, dando 

ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências , juntamente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de alteração das metas no Plano de Trabalho 

do Acordo de Cooperação de nº 002/2018, tendo em vista que a vigência da parceria é de 05 (cinco) 

anos. 

 

Constatamos que a Associação encaminhou a Prestação de Contas Anual fora do prazo estabelecido no artigo 

74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 

 

Recomendamos que a Associação se atente aos prazos estabelecidos no Decreto Municipal. 

 

3.2 Para o Gestor da Parceria 

 

Recomendamos que o Gestor da Parceria do Acordo de Cooperação de nº 002/2018, que os próximos 

Relatórios de Execução do Objeto contenham mais informações relativas aos resultados já alcançados, aos 

impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público alvo e a possibilidade de sustentabilidade das 

ações após a conclusão do objeto, inclusive mensurando estas informações em porcentagens para atender da 

melhor forma o que está estabelecido no Artigo 67 Parágrafo 4º Incisos de I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

Recomendamos ao Gestor da Parceria que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 
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59 e 67 da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015). 

 

Esta Unidade Central de Controle Interno constatou que, diante do relatório apresentado, houve metas 

atingidas Parcialmente e outras não, porém a parceria firmada tem duração de 05 (cinco) anos e se há 

necessidade de alterações nas metas propostas no Plano de Trabalho para o atingimento total de todas as 

metas propostas, Recomenda  que a parceria seja revisada pelos envolvidos (munícipio e OSC) visando o 

alcance do objeto proposto. 

 

3.3 Para a Comissão de Monitoramento e Avaliação  

 

Recomendamos aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Acordo de 

Cooperação de nº 002/2018, referente ao comodato de uma Máquina Retroescavadeira, que os Relatórios 

Anuais de Execução do Objeto, sejam elaborados contendo informações detalhadas em relação a descrição 

sumária das atividades e metas estabelecidas, e da análise das atividades realizadas, do cumprimento das 

metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho e com base no Relatório do Gestor da parceria.   

 

Tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é de 05 (cinco) anos e que de acordo com a manifestação 

da comissão faz-se necessária a revisão das metas, recomendamos que a parceria seja revisada pelos 

envolvidos (município e OSC) visando o alcance do objeto proposto. 

 

Recomendamos a Comissão que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 59 e incisos 

da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015) e Decreto Municipal 404/2018 – Capitulo X – artigo 48 § 

4º. 

 

Outro fato a ser relatado é que a comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor 

em 22/10/2020, ou seja, 114 dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com 

o artigo 76 § 5º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

Recomendamos que a comissão de Monitoramento e Avaliação realize a análise e a Homologação do Relatório 

do Gestor no tempo hábil para que, se for o caso, o Gestor possa adotar as providências constantes do 

Relatório Técnico de monitoramento e avaliação Homologado pela comissão (art. 76 § 6º).  

 

3.4 Da Publicação da Parceria e dos Atos que dela decorram: 

 

Conforme artigo 65 da Lei 13.204/2014 “a Prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão 

em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado”. 
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Verificamos no site oficial do município, no endereço eletrônico: www.santateresa.es.gov.br – Portal da 

Transparência – Aba: Licitações e Contratos (acordo de cooperação) a publicação: 

• do Acordo de Cooperação nº 002/2018 

• do Relatório de Gestão da Parceria e a Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

Recomendamos a Publicação da Prestação de Contas Anual, dando total transparência dos objetivos e metas 

alcançados através da parceria. 

                                                                                                                   

4 Conclusão 

 

A inspeção realizada no Processo de nº 006938/2020 apresenta o Relatório Anual de Execução do Objeto do 

Acordo de Cooperação de nº 002/2018, firmado entre a Associação dos Produtores e Moradores da Área de 

Influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi - APROMAI e o Município de Santa Teresa – ES, teve a finalidade 

de averiguar a documentação referente ao Relatório Anual das Atividades desenvolvidas pela Associação, bem 

como verificar os pareceres do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, se os 

mesmos estão em conformidade com a exigência da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações. 

Os achados e constatações, as comparações dos objetivos e metas alcançadas, e as propostas de 

encaminhamento foram descritas neste Relatório.   

 

Encaminhamos o Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico para conhecimento do Gestor da Parceria e posteriormente para a Comissão de Monitoramento 

e Avaliação. 

 

Após, solicitamos que o Relatório seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento e 

manifestação, e por fim retornando para esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI para 

acompanhamento e monitoramento. 

 

✓ Informações adicionais:  

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Associação dos Produtores e 

Moradores da Área de Influência da Reserva Biológica Augusto Ruschi - APROMAI, dando ciência da Inspeção 

realizada para que a mesma tome providências , juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de alteração das metas no Plano de Trabalho do Acordo de 

Cooperação de nº 002/2018. 

 

O mesmo se encontra publicado no site oficial do município – www.santateresa.es.gov.br , no Portal da 

Transparência, Portal da Controladoria – auditorias Prefeitura – 2020.  

 

Informo que para dar andamento e finalização aos trabalhos, esta Unidade Central de Controle Interno em 

breve, fará a visita In Loco nas Associações, as quais serão previamente avisadas e selecionadas por 

amostragem. 
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Santa Teresa – ES, 09 de novembro de 2020.     

 

_______________________              _____________________ 

Douglas Luiz Novelli                              Roque Brás Luchi 

Analista Público Interno                       Analista Público Interno 

 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controladora Geral Interno 

 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO – EXERCÍCIO 2019 

DO ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 003/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTA TERESA/ES E A ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA COMUNIDADE RIO 

XV DE AGOSTO E REGIÃO 

 

Acordo de Cooperação: 003/2018                            Processo nº: 17669/2019                                                      

 

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DA COMUNIDADE RIO XV DE AGOSTO E 

REGIÃO.     

 

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual período.  

(17/12/2018 a 16/12/2023)  

 

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014; Lei Federal nº 13.204/2015; Decreto Federal nº 8.726/2016; 

Decreto Municipal nº 308/2017 e Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 

do Sistema de Planejamento e Orçamento. 

 

Objeto da Parceria: Cessão de uso através de Acordo de Cooperação de um veículo utilitário e 

equipamento agrícola. 

 

Os equipamentos destinados a Associação na forma de Concessão de Uso por meio de Comodato 

são: 

 

  * Veículo de passageiros, marca FIAT, modelo MOBI 1.0 4p, cor branca, chassi 

9BD341A5XJY524609, ano 2017/2018, placa PPW 4250. Estado de Conservação: Ótimo; 

 

  *  Trator Agrícola 75 CV, marca New Holland modelo TT4030, cor azul série TS7CR401093, chassi 

HCCZTT75AHCG64348, Ano 2017 - Estado de Conservação: Ótimo; 
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 *  Carreta Agrícola para Trator 75 CV, marca Vmaq, modelo V4000, cor verde. Estado de 

Conservação: Ótimo.      

 

Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 0122/2018, 

processo nº 77310926, firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa - ES, com 

o objetivo de fortalecer a Agricultura Familiar e o Associativismo no Município. 

 

Público Beneficiário: O acordo de cooperação irá beneficiar de forma direta as 31 famílias que 

compõem a associação, perfazendo um total aproximado de 130 pessoas e de forma indireta toda a 

comunidade e seu entorno, abrangendo cerca de 1500 pessoas que receberão benefícios oriundos 

dessa associação com o uso dos equipamentos disponíveis em sua sede, bem como através de 

serviços prestados à comunidade e ao consumo de produtos melhorados, graças ao uso desses 

equipamentos. 

 

1. ACHADOS  

 

Constatamos na fl. 02/03 o encaminhamento do Relatório de Execução do Objeto pela Associação 

dos Cafeicultores da Comunidade Rio XV de Agosto e Região sobre o Acordo de Cooperação de nº 

003/2018, contendo os seguintes itens: 

• Do cumprimento da execução do objeto; 

• Das atividades desenvolvidas destaca-se: 

5. O Veículo cedido foi adesivado como “Produtos Caseiros Mulheres do Campo”, contém ainda o 

número de telefone para contato; 

6. O Veículo tem contribuído para atingir regiões mais distantes onde as produtoras aumentam o 

comércio de seus produtos, ampliando a produção, melhorando a renda e a autoestima das 

associadas; 

7. O aumento da produção na agroindústria foi tão considerável que o veículo mal tem comportado o 

volume de mercadorias; 

8. O trator agrícola e sua carreta tem auxiliado, de forma significativa, os trabalhos no campo tornando-

os mais rápidos, reduzindo a fadiga dos associados em suas tarefas diárias na lavoura, dinamizando 

a cadeia produtiva de gêneros agropecuários para o auto consumo e comercialização. 

9. As atividades de preparo do solo para o cultivo, bem como a manutenção dos carreadores de café 

e transporte de insumos e produtos agrícolas tem facilitado a vida dos associados e da comunidade 

em geral que se beneficia com esses serviços. 

  

• Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados: 

 

A Associação descreveu que as metas de atingimento constantes no item 6.8 do Plano de Trabalho, 

parte integrante do Termo de Parceria tem sido cuidadosamente observadas para que ao final dos 5 

anos de execução do Acordo de Cooperação, a Associação possa alcançar as metas propostas, a 

saber: 
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✓ Em relação a produção de massas e doces da agroindústria operacionalizada pelas mulheres 

elencado seu aumento em 15% foi atingido no primeiro ano de execução do acordo de 

cooperação; 

✓ O desejo de ampliar em 15% a renda familiar dos associados já se aproxima da meta descrita no 

primeiro ano de sua execução, atingindo 10%; 

✓ O trator e a carreta facilitaram o transporte dos produtos cultivados na região; 

✓ Os carreadores de café têm sido mantidos em bom estado de conservação com utilização do 

trator e seus implementos; 

✓ A meta descrita que propõe a ampliação em 20% dos produtos orgânicos e alternativos, ainda se 

encontra incipiente, não tendo sido atingida.   

 

Constatamos nas Fls. 04/28 o material fotográfico demonstrando as seguintes atividades realizadas 

pela Associação: As associadas realizando as entregas dos produtos da Agroindústria; o trator em 

manutenção; o implemento agrícola acoplado ao trator; os produtos da agroindústria; a pulverização 

noturna da lavoura; a abertura de estradas; os carreadores de café e a produção da lavoura cafeeira. 

 

Constatamos nas fls. 29 a 37 uma cópia do Acordo de Cooperação de nº 003/2018 e nas fls. 38 a 42 

uma cópia do Plano de Trabalho.    

 

1.1 Da Tramitação do Processo  

 

Constatamos que o Relatório de Execução do Objeto Anual de 2019 foi protocolado pela Associação 

dos Cafeicultores da Comunidade Rio XV de Agosto e Região, para a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico no dia 26 de dezembro de 2019, originando o processo 

nº 17669/2019, posteriormente foi encaminhado pelo Gestor da Parceria para a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, no dia 30 de junho de 2020 contendo o relatório de Gestão da Parceria, ou 

seja, 06 (seis) meses após o protocolo inicial. 

 

Constatamos que a Comissão de Monitoramento e Avaliação enviou o processo para o Gestor da Parceria para 

análise e providências, após a homologação do Relatório Técnico da Comissão realizado pela mesma em 

22/10/2020. 

 

Verificamos que o Acordo de Cooperação foi assinado entre as partes em 17/12 2018 e o primeiro relatório de 

Execução do Objeto foi entregue pela Associação em 26/12/2019, ou seja, dentro do prazo estabelecido no 

artigo 74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 
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Assim sendo, a Associação entregou a Prestação de Contas Anual Tempestivamente. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 6 meses após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

A comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor em 22/10/2020, ou seja, 114 

dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com o artigo 76 § 5º do Decreto 

Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

1.2 Do Relatório de Gestão de Parceria 

 

Constatamos na fls. 44/45 o Relatório de Gestão de Parceria do Acordo de Cooperação de nº 

003/2018, firmado entre a Associação dos Cafeicultores da Comunidade Rio XV de Agosto e Região 

com o Município de Santa Teresa – ES por meio do Chamamento Público de nº 010/2018, do qual 

foram cedidos equipamentos agrícolas, para desenvolvimento da sustentabilidade e melhoria de vida 

do homem do campo.  

Constatamos que este documento compreende o período de 21 de novembro do ano de 2018 a 31 

de dezembro de 2019, onde pode-se observar que a Associação desenvolveu um trabalho de 

referência no Município de Santa Teresa, na agroindústria operacionalizada por cerca de 13 (treze) 

mulheres desenvolvendo projeto “produtos caseiros mulheres do campo”, sendo comercializados 

massas e doces que no ano de 2019, e  obtiveram um considerável aumento de cerca de 15% 

(quinze) por cento na produção.  

 

De acordo com o Gestor da Parceria com a cessão do veículo, as associadas conseguiram escoar 

a produção com mais facilidade, alcançando longas distâncias, ampliando assim o mercado 

consumidor. O Gestor observou que houve um aumento da geração de renda para as famílias 

associadas. 

 

Outro fator importante a ser observado é a valorização da mão de obra feminina, incentivando as 

mulheres a buscarem autonomia financeira, melhorando a economia da comunidade, além de 

resgatar tradições culinárias das famílias locais.  

 

Em relação à cessão do trator agrícola e a carreta, esses equipamentos vêm sendo utilizados nas 

propriedades para abertura de estradas, pulverização de lavouras, abertura de carreadores de café, 

preparo do solo para o cultivo sempre focado na sustentabilidade das propriedades rurais e 

viabilizando as atividades. 
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O Gestor observou que os equipamentos tem sido utilizados por cerca de 31 famílias associadas, 

atendendo também a comunidade em geral. 

 

O Gestor relatou que os equipamentos estão sendo mantidos com zelo na sede da Associação, em 

local coberto e são feitas manutenções periódicas. Os bens estão em bom estado de conservação. 

  

Porém, constatamos que o Gestor relatou que diante de algumas metas propostas no Plano de 

Trabalho, é possível observar a dificuldade em obter o alcance das mesmas, pois elas não têm 

relação direta com o Bem cedido, objeto da parceria, o que dificulta o atingimento das mesmas. 

 

Diante do exposto acima mencionado, o Gestor sugeriu à Associação a revisão do Plano de Trabalho 

com intuito de definir novas metas que tenham vínculo com o equipamento cedido, e que sejam 

passíveis de mensuração quanto ao atingimento das mesmas, tanto pelo Gestor da Parceria, quanto 

pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

1.2.1 Do cumprimento do Relatório do Gestor da Parceria em relação ao que determina a Lei 

nº 13.019/2014. 

 

Conceito: Gestor da Parceria: Agente púbico responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo 

de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização (Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso VI). 

 

O relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria deve ser elaborado, conforme o caso, em dois 

momentos: 

 

1º - No momento do Monitoramento e Avaliação, verificando o cumprimento do objeto da parceria; 

 

2º - Após cada Prestação de Contas. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 

Conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

 

art. 59 da Lei 13.019/2014 No caso de monitoramento e avaliação, a administração pública emitirá relatório 

técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada e o submeterá a comissão de monitoramento e 

avaliação designada, que o homologará, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas. 

§ 1º O Relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 

conter: 

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em 

razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 

trabalho; 

III - Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública; 

IV - Revogado; 

V - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil 
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na Prestação de Contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 

respectivo termo de colaboração ou fomento; 

VI - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias; 

 

Em relação aos Incisos I e II a Comissão de Monitoramento e Avaliação relatou que a Associação 

atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto, outras metas não foram possíveis de 

alcançar, tendo em vista a atividade realizada pela Associação, porém na visão desta Unidade 

Central de Controle Interno a referida Comissão deveria justificar demonstrando mais informações a 

respeito das atividades e metas atingidas no primeiro ano da parceria, conforme estabelece a Lei. 

 

Em relação ao Inciso III da Lei, o mesmo não se aplica nesse tipo de parceria, pois se trata de Acordo 

de Cooperação, onde não há transferência de valores financeiros entre a Administração Pública e 

as Associações, sendo realizado a Concessão de Uso de Equipamentos por meio de Comodato.  

 

O Inciso V do Artigo 59 da Lei, sobre a análise dos documentos comprobatórios das despesas 

apresentadas pela Organização da Sociedade Civil, o mesmo não se aplica a Parceria de Acordo de 

Cooperação pois a referida parceria não envolve recursos financeiros, não havendo assim 

documentos comprobatórios de despesas. 

 

O Inciso VI da Lei, também não se aplica, pois não houve até o momento dessa inspeção auditorias 

de Órgãos de Controle Internos nem Externos no exercício de 2019.   

 

No caso da Prestação de Contas: A Lei 13.019/2014 estabelece no Art. 67 Parágrafo 4º, Incisos de I a IV: 

Art. 67 “O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada” 

.... 

§4º Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, 

os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 

 I – os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II – os impactos econômicos ou sociais; 

III – o grau de satisfação do público-alvo; 

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  

 

Em relação aos Incisos I e II, o Gestor da Parceria relatou que a Associação teve aumento de 15% 

(quinze) por cento da produção devido ao fato do veículo proporcionar uma ampliação do mercado 

consumidor, levando os produtos a lugares mais distantes, gerando desta forma, um aumento da 

renda para as famílias, valorizando a mão de obra feminina com incentivo a buscarem autonomia 

financeira. 

 

Quanto a cessão do Trator Agrícola e a Carreta, são de extrema importância nas propriedades dos 

associados, haja vista que o mesmo é utilizado para abertura de estradas, pulverização de lavouras, 

abertura de carreadores de café, preparo do solo para o cultivo, focado na sustentabilidade das 

propriedades rurais e viabilizando as atividades. 
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Em relação ao Inciso III, o Gestor não relatou o grau de satisfação do público-alvo em relação ao 

determinado pela Lei, faltando assim informações complementares para mensurar o grau de 

satisfação dos associados. 

Em relação ao Inciso IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 

pactuado, esta Unidade Central de Controle Interno percebeu que o Gestor da Parceria não se 

atentou ao texto do Inciso IV da Lei 13.019/2014, onde não mencionou a possibilidade da parceria 

ser mantida com a Associação após o fim da vigência, de maneira a garantir a sustentabilidade das 

ações iniciadas e dar continuidade ao trabalho desenvolvido.  

 

Constatamos que o Relatório do Gestor da Parceria relatou informações e apresentou dados sobre 

o resultado das metas alcançadas e dos impactos econômicos ou sociais,   porém, faltou relatar 

sobre o grau de satisfação do público-alvo e da possibilidade de sustentabilidade das ações após a 

conclusão do objeto do Acordo de Cooperação de nº 003/2018, com intuito de atender integralmente 

o que está estabelecido no Artigo 67 Parágrafo 4º Incisos de I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

1.3 Da Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

Conceito: Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 

parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou fomento, 

constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação. Assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública 

(Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso XI). 

Já o Decreto Municipal nº 404/2018 que regulamenta as parcerias entre o Município e as OSC estabelece que: 

Capítulo X – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

 “ a comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada  responsável pelo 

monitoramento conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela 

padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 

controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação. (artigo 46). 

 

“as ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada 

e regular das parcerias”. (artigo 48). 

... 

§ 4º o relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá ser emitido conforme estabelece o art. 59 da Lei 

13.019/2014”. 

 

Constatamos na Fl. 46 do processo, datado de 22 de outubro de 2020 que a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 266/2019, após análise do Relatório 

Técnico do Gestor da Parceria, em relação ao Acordo de Cooperação de nº 003/2018, referente ao 

Comodato de um veículo e um trator agrícola, pontuou o seguinte: 
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• A Associação atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto outras não foram possíveis 

de alcançar tendo em vista a atividade realizada pela Associação;  

 

• A Comissão sugeriu que a Associação se atente ao cumprimento das metas elencadas no Plano de 

Trabalho, bem como revise as mesmas na impossibilidade de não atendimento, conforme estabelece 

o Artigo 57 da Lei 13.019/2014, para que não seja suspensa a Parceria pelo não atingimento dos 

objetivos e metas propostas. 

 

2 Da Comparação dos Objetivos e Metas do Plano de Trabalho com os resultados alcançados 

de acordo com o Relatório Anual das Atividades   

  

Metas de atendimento do Plano 

de Trabalho 

Resultados alcançados no ano de 2019 de acordo com 

o Relatório de Atividades Anual 

Aumentar em 15% a produção 

de massas e doces da 

agroindústria.  

Em relação a produção de massas e doces da 

agroindústria operacionalizada pelas mulheres, a 

Associação relatou que houve um aumento de 15 % no 

primeiro ano de execução do Acordo de Cooperação.  

Ampliar em 15% a renda familiar 

dos associados. 

A Associação relatou que o desejo de ampliar em 15% a 

renda familiar dos associados já se aproxima da meta 

descrita no primeiro ano de sua execução, atingindo 10%. 

Melhorar o transporte dos 

produtos cultivados. 

A Associação relatou que o trator e a carreta facilitaram o 

transporte dos produtos na região. 

Manter os carreadores de café 

em bom estado de 

conservação.  

A Associação relatou que os carreadores de café têm sido 

mantidos em bom estado de conservação com a utilização 

do trator e seus implementos. 

Ampliar em 20% o cultivo dos 

produtos orgânicos e 

alternativos. 

 

A meta descrita que propõe ampliar em 20% o cultivo dos 

produtos orgânicos e alternativos, ainda se encontra 

incipiente, não tendo sido atingida. 

 

3 Da Proposta de Encaminhamento 

 

3.1 Para a Associação 

 

Considerando os achados no Relatório de Execução do Objeto, no Parecer do Gestor da Parceria e 

na Homologação do Parecer por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e pela 

comparação das metas de atendimento do Plano de Trabalho com os Resultados alcançados no ano 

de 2019, constatamos que a Associação dos Cafeicultores da Comunidade Rio XV de Agosto e 

Região está atingindo parte das metas estipuladas, porém, uma das metas não foi possível atingi-

la.  

 

Constatamos ainda, que de acordo com o relato descrito no Relatório do Gestor da Parceria, e 

ressaltado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, algumas das metas propostas no Plano 

de Trabalho são difíceis de alcançar, pois as mesmas não tem relação direta com o bem cedido na 
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parceria. 

 

Recomendamos que a Associação dos Cafeicultores da Comunidade Rio XV de Agosto e Região 

revise o Plano de Trabalho juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico, para definir novas metas das atividades desenvolvidas, e que as mesmas tenham 

vínculo com o equipamento cedido, mantendo assim a possibilidade de alcance dos resultados, 

sendo os mesmos passíveis de mensuração de atingimento. 

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Comunidade Rio XV de Agosto 

e Região , dando ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências , juntamente com a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de alteração das metas 

no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação de nº 003/2018 tendo em vista que a vigência da parceria 

é de 05 (cinco) anos. 

 

3.2 Do Gestor da Parceria 

 

Recomendamos para o Gestor da Parceria do Acordo de Cooperação de nº 003/2018, que nos 

próximos Relatórios de Execução do Objeto contenham mais informações relativas aos resultados 

alcançados, sobre os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público alvo e a 

possibilidade de sustentabilidade das ações desenvolvidas após a conclusão do objeto, inclusive 

mensurando as informações em porcentagens para atender da melhor forma o Artigo 67- Parágrafo 

4º - Incisos de I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

Recomendamos ao Gestor da Parceria que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 

59 e 67 da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015). 

 

Esta Unidade Central de Controle Interno constatou que, diante do relatório apresentado, houve metas 

atingidas Parcialmente e outras não, porém a parceria firmada tem duração de 05 (cinco) anos e se há 

necessidade de alterações nas metas propostas no Plano de Trabalho para o atingimento total de todas as 

metas propostas, Recomenda  que a parceria seja revisada pelos envolvidos (munícipio e OSC) visando o 

alcance do objeto proposto. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 6 meses após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

Recomendamos que o Gestor realize a análise da prestação de contas e a elaboração do Relatório o quanto 

antes, tendo em vista a verificação do atingimento das metas e que o mesmo ainda deverá ser encaminhado 

à comissão de Monitoramento e Avaliação para Homologação. 

 

3.3 Da Comissão de Monitoramento e Avaliação  

 

Recomendamos aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Acordo 

de Cooperação de nº 003/2018, referente ao comodato de equipamentos:  Veículo de passageiros, 

Trator Agrícola 75 CV e Carreta Agrícola para Trator 75CV, que os próximos Relatórios Anuais de 
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Execução do Objeto sejam elaborados contendo informações detalhadas em relação a descrição 

das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido, em 

razão da execução do objeto no período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no 

Plano de Trabalho.    

  

Recomendamos a Comissão que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 59 e incisos 

da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015) e Decreto Municipal 404/2018 – Capitulo X – artigo 48 § 

4º. 

 

Outro fato a ser relatado é que a comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor 

em 22/10/2020, ou seja, 114 dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com 

o artigo 76 § 5º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

Recomendamos que a comissão de Monitoramento e Avaliação realize a análise e a Homologação do Relatório 

do Gestor no tempo hábil para que, se for o caso, o Gestor possa adotar as providências constantes do 

Relatório Técnico de monitoramento e avaliação Homologado pela comissão (art. 76 § 6º).  

3.4 Da Publicação da Parceria e dos Atos que dela decorram: 

 

Conforme artigo 65 da Lei 13.204/2014 “a Prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão 

em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado”. 

 

Verificamos no site oficial do município, no endereço eletrônico: www.santateresa.es.gov.br – Portal da 

Transparência – Aba: Licitações e Contratos (acordo de cooperação) a publicação: 

• do Acordo de Cooperação nº 001/2018 

• do Relatório de Gestão da Parceria e a Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

Recomendamos a Publicação da Prestação de Contas Anual, dando total transparência dos objetivos e metas 

alcançados através da parceria. 

 

4 Conclusão 

 

A inspeção realizada no Processo de nº 17669/2019, contendo o Relatório Anual de Execução do 

Objeto do Acordo de Cooperação de nº 003/2018, firmado entre a Associação dos Cafeicultores da 

Comunidade Rio XV de Agosto e Região e o Município de Santa Teresa – ES, teve a finalidade de 

averiguar a documentação referente ao Relatório Anual da Execução do Objeto desenvolvidas pela 

Associação, bem como verificar os pareceres do Gestor da Parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, se os mesmos estão em conformidade com a exigência da Lei Federal 
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13.019/2014 e suas alterações. 

 

Os achados e constatações, as comparações dos objetivos e metas alcançadas, as propostas de 

encaminhamento foram descritas neste Relatório.   

 

Encaminhamos o Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico para conhecimento do Gestor da Parceria e posteriormente seja 

encaminhado para a Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

Após, solicitamos que o Relatório seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento e 

manifestação, e por fim retornando para esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI para 

acompanhamento e monitoramento. 

 

✓ Informações adicionais:  

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Associação dos Cafeicultores 

da Comunidade Rio XV de Agosto e Região, dando ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome 

providências , juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a 

proposta de alteração das metas no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação de nº 003/2018. 

 

O mesmo se encontra publicado no site oficial do município – www.santateresa.es.gov.br , no Portal da 

Transparência, Portal da Controladoria – auditorias Prefeitura – 2020.  

Informo que para dar andamento e finalização aos trabalhos, esta Unidade Central de Controle Interno em 

breve, fará a visita In Loco nas Associações, as quais serão previamente avisadas e selecionadas por 

amostragem. 

 

Santa Teresa – ES, 09 de novembro de 2020.   

 

_______________________              _____________________ 

Douglas Luiz Novelli                              Roque Brás Luchi 

Analista Público Interno                       Analista Público Interno 

 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

Controladora Geral Interno 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO – EXERCÍCIO 2019. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 004/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTA TERESA - ES E A ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE BAIXO TABOCAS 
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E REGIÃO 

 

Acordo de Cooperação: 004/2018                                     Processo nº: 004145/2020                                                      

 

Entidade: ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE BAIXO TABOCAS E REGIÃO     

 

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual período.   

(17/12/2018 a 16/12/2023). 

 

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; Decreto Federal nº 8.726/2016; Decreto Municipal 

nº 308/2017 e Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de Planejamento 

e Orçamento. 

 

Objeto da Parceria: Destinação de Equipamentos Agrícolas e Veículos para atender as necessidades dos 

Produtores Rurais a fim de fortalecer a agricultura familiar no Município de Santa Teresa - ES. 

 

Os equipamentos destinados a Associação na forma de Concessão de Uso por meio de Comodato são: 

 

  *  Plaina, Tipo Traseira, Marca Assis, Modelo PT 2300. Estado de Conservação: Ótimo; 

 

  * Secador, Tipo de Café, Marca Palini e Alves, Modelo PA-SR/10 120 sacos. Estado de Conservação: Ótimo; 

 

 * Tanque, Tipo de Resfriamento de Leite, Marca Reafrio, Modelo 1000 L. Estado de Conservação: Ótimo.      

 

Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 0122/2018, processo 

nº 77310926, firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa, com o objetivo de fortalecer a Agricultura 

Familiar e o Associativismo no Município. 

 

Público Beneficiário: Agricultores do Baixo Tabocas e Região, no distrito de Santo Antônio do Canãa, e 

consumidores dos produtos beneficiados, num total de 200 famílias. 

   

2.ACHADOS  

 

Constatamos na fl. 02 o encaminhamento do Relatório de Execução do Objeto pela Entidade sobre o Acordo 

de Cooperação de nº 004/2018, contendo os seguintes itens: 

• Do cumprimento da execução do objeto; 

 

• Das atividades desenvolvidas destaca-se: 

10. Melhoria do acesso às lavouras, como carreadores, terreiros de café, limpeza de áreas e estradas em 

atendimento nas propriedades dos associados e na comunidade; 
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11. Beneficiamento do café e ampliação do cultivo de produtos alternativos como fruticultura (limão, laranja, 

maracujá, cacau, banana), milho, melga e pimenta do reino, psicultura, pecuária, leiteira e hortaliças 

produzidos com o uso de novas tecnologias; 

12. Plantio de novas variedades do Café Conilon; 

13. Produção de vassoura de melga, atividade cultural da região; beneficiamento de leite para a produção de 

queijo em agro indústria de pequeno porte e comercialização de pimenta do reino e coloral; 

14. Participação de associados em palestras e eventos ligados à atividade cafeeira e leiteira realizadas durante o 

ano de 2019. 

 

• Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados: 

A Associação descreveu que as metas de atingimento constantes no item 6.8 do Plano de Trabalho, parte 

integrante do Termo de Parceria tem sido cuidadosamente observadas para que ao final dos 5 anos de 

execução do Acordo de Cooperação, a Associação possa alcançar as metas propostas, a saber: 

 

• No primeiro ano de execução das atividades foi possível atingir, com café beneficiado 200 famílias, atingindo 

a meta total estimado para 05 anos, num total de 1.000 consumidores de café, considerando o volume 

produzido e comercializado pelos associados no ano de 2019; 

• Atingiu-se 20% do total de 25% proposto do cultivo alternativo de fruticultura (limão, laranja, maracujá, cacau, 

banana) milho, melga e pimenta do reino, piscicultura, pecuária, leiteira e hortaliças em concomitância com 

produção cafeeira e leiteira; 

• Houve considerável diminuição da utilização do agrotóxico na lavoura, atingindo 15% dos 20% proposto em 

relação aos produtos alternativos, sendo necessário ainda reduzir o uso de agrotóxico na lavoura cafeeira. 

• No intuito de diversificar a lavoura cafeeira (café conilon) erradicou-se lavouras antigas que foram substituídas 

por novas variedades clonais mais produtivas e resistentes a pragas e secas, com cerca de 15% de variedades 

de café, atingindo o percentual proposto de 25%. 

• A respeito ao ecossistema, a produção cafeeira e leiteira da Associação tem primado por capacitar seus 

associados em participações de palestras, feiras e eventos similares, totalizando a capacitação de 05 

associados que corresponde ao percentual de 37% do total dos 50% elencados no Plano de Trabalho. 

• A Associação habilitou todos os associados, totalizando 100% dos 80% estabelecidos no Plano de Trabalho 

para a manipulação de equipamentos agrícolas cedidos em comodato. 

• Em parceria com a Agrifes a Associação tem solicitado estudos e pesquisas sobre sua produção de Café e Leite. 

• A Associação participou da VIII Feira de Café com Leite realizada no Município de Santa Teresa, com 10 

associados. 

• A Associação ampliou seu comércio de café, leite e culturas alternativas atingindo a totalidade do 10% 

propostos. 

 

Quanto ao uso do resfriador de leite, ainda não foi possível quantificar sua utilização em consequência da crise 

hídrica que assolou a região, sede da Associação, impelindo os associados a comercialização do rebanho em 

troca de alimento (silagem) para manter algumas cabeças do rebanho, ficando assim prejudicada a meta que 

versa sobre o resfriamento do leite.         
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Constatamos nas Fls. 04/09 cópias dos certificados de cursos dos associados e nas fls. 10/22 o material 

fotográfico demonstrando a execução dos trabalhos do resfriador de leite, da abertura de estradas, preparo 

da terra para plantação, além de fotos do espaço onde se encontra o resfriador de leite e onde foi instalado o 

secador de café cedido a Associação. 

  

Constatamos na Fls. 23 o Certificado de Cadastro de Cultivar Local, Tradicional ou Crioula da Secretaria da 

Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Governo Federal com Número de Registro 

da Associação tendo a finalidade Bebidas Não Etílicas, processamento (Industrial/Artesanal).     

 

1.4  Da Tramitação do Processo  

 

Constatamos que o Relatório de Execução do Objeto de 2019, foi protocolado pela Associação para a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico no dia 09/03/2020, originando o processo nº 

004145/2020, e posteriormente foi encaminhado foi encaminhado pelo Gestor da Parceria para a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação no dia 30/06/2020 contendo o relatório de Gestão da Parceria do 

Acordo de Cooperação. 

 

Constatamos que a Comissão de Monitoramento e Avaliação enviou o processo para o Gestor da Parceria para 

análise e providências e após a homologação do Relatório Técnico realizado pela Comissão acima citada em 

22/10/2020. 

 

Verificamos que o Acordo de Cooperação foi assinado entre as partes em 17/12 2018 e o primeiro relatório de 

Execução do Objeto foi entregue pela Associação em 09/03/2020, o que está em desconformidade com o 

artigo 74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 

 

Assim sendo, a Associação não entregou a Prestação de Contas Anual Tempestivamente. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020,112 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

A comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor em 22/10/2020, ou seja, 114 

dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com o artigo 76 § 5º do Decreto 

Municipal nº 404/2018: 
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Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

1.5  Do Relatório de Gestão de Parceria 

 

Constatamos na fl. 25 o relatório do Gestor da Parceria de Acordo de Cooperação de nº 004/2018, firmado 

por meio do Chamamento Público de nº 010/2018, para o fortalecimento da agricultura familiar e o 

associativismo no Município de Santa Teresa – ES. 

 

Constatamos que o Gestor da Parceria relatou que foi cedido para a Associação equipamentos agrícolas, os 

quais: Uma plaina tipo traseira, um secador de café e um tanque de resfriamento de leite, com o objetivo de 

fortalecer a Agricultura Familiar e o Associativismo no Município.  

 

De acordo com o Gestor da Parceria o documento compreende o período de 17 de dezembro do ano de 2018 

e 31 de dezembro do ano de 2019. 

 

O Gestor da Parceria destacou que nesse período foi possível observar que a Associação incentivou a 

participação de seus associados em capacitações e treinamentos. Há uma parceria com a AGRIFES – Empresa 

Júnior de Consultoria Agronômica do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Santa Teresa onde está 

desenvolvendo estudos e pesquisa sobre a produção de café e do leite. Habilitou todos os seus associados 

para a manipulação dos equipamentos cedidos. 

 

Com a cessão da plaina os Associados puderam realizar melhorias de acesso as lavouras e abertura de novas 

estradas, abertura de área para terreiros de café, abertura e manutenção de carreadores, com foco na 

sustentabilidade das propriedades rurais e viabilizando suas atividades. 

 

O secador de café foi instalado em galpão coberto e são realizadas manutenções sempre que necessário, o 

equipamento vem sendo utilizado pelos associados e agricultores do entorno. 

 

Durante esse período a Associação propôs a seus associados além de produção cafeeira e leiteira os cultivos 

alternativos, como produção a de melga, para incentivar a valorização da mão de obra feminina com a 

fabricação de vassoura, na fruticultura com maracujá, banana, cacau e laranja, produção de pimenta do reino, 

hortaliças dentre outras.            

 

 

O Gestor da Parceria relatou que o resfriador de leite cedido a Associação, vem sendo mantido com zelo em 

local coberto, sua utilização foi impedida devido a condições climáticas que afetaram a região. A seca que 

assolou a região, obrigou a diminuição do rebanho, por esse motivo houve pouca e produção leiteira 

inviabilizando o uso de equipamento. 
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O Gestor relata que houve uma preocupação quanto ao uso posterior do equipamento, relatou ainda que em 

contato constante com a Associação, esse demonstrou que está buscando consultoria, conforme citado acima, 

para que os produtores possam retomar a produção com novas alternativas, sendo esse o motivo que o Gestor 

entendo que a Associação deve manter o comodato do bem citado, visto que será utilizado em período 

próximo.    

 

Porém, constatamos que o Gestor relatou que diante de algumas metas propostas no plano de trabalho, é 

possível observar a dificuldade em obter o alcance das mesmas, propostas no Plano de Trabalho, pois elas não 

tem relação direta com o Bem cedido, objeto da parceria, o que dificulta o atingimento da mesmas. 

 

Diante do exposto acima mencionado, o Gestor sugeriu à Associação que revise o Plano de Trabalho com 

intuito de definir novas metas e que tenham vínculo com o equipamento cedido, e que sejam passives de 

mensuração quanto ao atingimento das mesmas, tanto pelo Gestor da Parceria, quanto pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

 

Do cumprimento do Relatório do Gestor da Parceria em relação ao que determina a Lei nº 13.019/2014 

 

Conceito: Gestor da Parceria: Agente púbico responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo 

de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização (Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso VI). 

 

O relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria deve ser elaborado, conforme o caso, em dois 

momentos: 

 

1º - No momento do Monitoramento e Avaliação, verificando o cumprimento do objeto da parceria; 

 

2º - Após cada Prestação de Contas. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 

Conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 

 

art. 59 da Lei 13.019/2014 No caso de monitoramento e avaliação, a administração pública emitirá relatório 

técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada e o submeterá a comissão de monitoramento e 

avaliação designada, que o homologará, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas. 

§ 1º O Relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 

conter: 

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em 

razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 

trabalho; 

III - Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública; 

IV - Revogado; 

V - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil 
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na Prestação de Contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 

respectivo termo de colaboração ou fomento; 

VI - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias; 

 

Em relação aos Incisos I e II a Comissão de Monitoramento e Avaliação relatou que a Associação atingiu 

parcialmente algumas metas propostas, no entanto, outras metas não foram possíveis de alcançar, tendo em 

vista a atividade realizada pela Associação, porém na visão desta Unidade Central de Controle Interno a 

referida Comissão deveria justificar, demonstrando mais informações a respeito das atividades e metas 

atingidas no primeiro ano da parceria, conforme estabelece a Lei. 

 

Em relação ao Inciso III da Lei, o mesmo não se aplica nesse tipo de parceria, pois se trata de um Acordo de 

Cooperação, onde não há transferência de valores financeiros entre a Administração Pública e as Associações, 

sendo realizado a Concessão de Uso de Equipamentos.  

 

O Inciso V do Artigo 59 da Lei, sobre a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 

pela Organização da Sociedade Civil, o mesmo não se aplica a Parceria de Acordo de Cooperação pois a referida 

parceria não envolve recursos financeiros, não havendo assim documentos comprobatórios de despesas. 

 

O Inciso VI da Lei, também não se aplica, pois não houve até o momento dessa inspeção auditorias de Órgãos 

de Controle Internos nem Externos no exercício de 2019. 

 

No caso da Prestação de Contas: A Lei 13.019/2014 estabelece no Art. 67 Parágrafo 4º, Incisos de I a IV: 

Art. 67 “O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada” 

.... 

§4º Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, 

os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 

 I – os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II – os impactos econômicos ou sociais; 

III – o grau de satisfação do público-alvo; 

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  

 

Em relação ao Inciso I, o Gestou relatou que a Associação com o equipamento recebido desenvolveu diversas 

atividades em 2019, como: 

 

A Cessão da Plaina possibilitou melhoria de acesso a lavoura com abertura de novas estradas, abertura de área 

para terreiros de café, abertura e manutenção de carreadores, com foco na sustentabilidade das propriedades 

rurais e viabilizando suas atividades. 

 

Já a cessão do secador de café foi relatado que o equipamento vem sendo utilizado pelos associados e 

agricultores do entorno, porém sem mensurar a melhoria.  
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Em relação ao Inciso II, o Gestou não relatou e nem mensurou os impactos econômicos e sociais. 

 

Porém, ao entendimento da Unidade Central de Controle Interno, o Gestor deveria ter mensurado os impactos 

econômicos (redução de custos) ou sociais que a Parceria proporcionou. Quais custos foram reduzidos? Houve 

impacto social? 

 

Em relação ao Inciso III, o Gestor não relatou o grau de satisfação do público-alvo em relação ao determinado 

pela Lei, faltando assim informações complementares para mensurar o grau de satisfação dos associados. 

 

Em relação ao Inciso IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, 

esta Unidade Central de Controle Interno percebeu que o Gestor da Parceria não se atentou ao texto do Inciso 

IV da Lei 13.019/2014, onde não mencionaram a possibilidade da parceria ser mantida com a Associação após 

o fim da vigência, de maneira a garantir a sustentabilidade das ações iniciadas e dar continuidade ao trabalho 

ali desenvolvido.  

 

Constatamos que o Relatório do Gestor da Parceria deveria conter mais informações detalhadas sobre o 

resultado das metas alcançadas, dos impactos econômicos ou sociais, do grau de satisfação do público-alvo e 

da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto do Acordo de Cooperação de nº 

004/2018, com intuito de atender integralmente o que está estabelecido no Artigo 67 Parágrafo 4º Incisos de 

I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

1.6  Da Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

Conceito: Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 

parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou fomento, 

constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação. Assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública 

(Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso XI). 

 

Já o Decreto Municipal nº 404/2018 que regulamenta as parcerias entre o Município e as OSC estabelece que: 

Capítulo X – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

 “ a comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada  responsável pelo 

monitoramento conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela 

padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 

controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação. (artigo 46). 

 

“as ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada 

e regular das parcerias”. (artigo 48). 

... 

§ 4º o relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá ser emitido conforme estabelece o art. 59 da Lei 

13.019/2014”. 
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Constatamos na Fl. 27 no dia 22 de outubro de 2020 que a Comissão de Monitoramento e Avaliação, 

constituída através da Portaria nº 266/2019, após análise do Relatório Técnico do Gestor da Parceria, em 

relação ao Acordo de Cooperação de nº 004/2018, referente ao Comodato de Equipamentos Agrícolas (plaina, 

secador e tanque de resfriamento de leite), pontuou o seguinte: 

 

• Que a Associação atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto outras não foram possíveis de 

alcançar tendo em vista a atividade realizada pela Associação;  

 

• A Comissão sugeriu que a Associação se atente ao cumprimento das metas elencadas no Plano de Trabalho, 

bem como revise as mesmas na impossibilidade de não atendimento, conforme estabelece o Artigo 57 da Lei 

13.019/2014, para que não tenha a Parceria suspensa pelo não atingimento dos objetivos e metas propostas. 

   

 

2. Da Comparação dos Objetivos e Metas do Plano de Trabalho com os resultados alcançados de acordo com 

o Relatório Anual das Atividades   

 

Constatamos de acordo com o Plano de Trabalho, que a Associação pretende atingir até o final da Parceria, 

500 Produtores Agrícolas beneficiados pelo Projeto, num total de aproximadamente 100 famílias. 

   

Metas de atendimento do Plano de 

Trabalho 

Resultados alcançados no ano de 2019 de acordo com o Relatório 

de Atividades Anual 

Ampliar em 25% o plantio e cultivo 

dos produtos orgânicos e 

alternativos.  

A Associação relatou que neste primeiro ano de execução das 

atividades foi possível atingir, com café beneficiado, famílias do 

universo de 200 atingindo a meta total estimada para 05 anos, 

num total de 1.000 consumidores finais do café, considerando 

volume produzido e comercializado pelos associados no ano de 

2019.  A Associação relatou também que atingiu 20% do total de 

25% proposto o cultivo alternativo de fruticultura (limão, laranja, 

maracujá, cacau, banana) milho, melga e pimenta do reino, 

piscicultura, pecuária, leiteira e hortaliças em concomitância com 

produção cafeeira e leiteira. 

Reduzir em 20% a utilização de 

agrotóxicos na lavoura. 

A Associação relatou que houve considerável diminuição da 

utilização do agrotóxico na lavoura, atingindo 15% dos 20% 

proposto em relação aos produtos alternativos, sendo necessário 

ainda reduzir o uso de agrotóxico na lavoura cafeeira. 

Diversificar em 25% a produção 

cafeeira 

A Associação relatou que no intuito de diversificar a lavoura 

cafeeira (café conilon) erradicou-se lavouras antigas que foram 

substituídas por novas variedades clonais mais produtivas e 

resistentes a pragas e secas, com cerca de 15% de variedades de 

café, atingindo o percentual proposto de 25%. 
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Introduzir na comunidade a 

promoção de atividades culturais e 

gastronômicas. 

Não houve relato por parte da Associação neste Relatório Anual 

sobre a introdução na comunidade a promoção de atividades 

culturais e gastronômicos. 

Capacitar 50% de seus associados 

sobre produção cafeeira, agrícola e 

produção cafeeira, agrícola e 

produção leiteira, em equilíbrio com 

a natureza. 

A respeito ao ecossistema, a produção cafeeira e leiteira da 

Associação tem primado por capacitar seus associados em 

participações de palestras, feiras e eventos similares, totalizando 

a capacitação de 05 associados que corresponde ao percentual 

de 37% do total dos 50% elencados no Plano de Trabalho. 

Habilitar 80% dos associados no 

exercício de liderança, para 

manipulação de equipamentos 

agrícolas.  

A Associação habilitou todos os associados, totalizando 100% dos 

80% estabelecidos no Plano de Trabalho para a manipulação de 

equipamentos agrícolas cedidos em comodato. 

Realizar estudos e pesquisas sobre 

café, leite e outras culturas 

alternativas em suas áreas de 

produção, preparo e qualidade, 

abrangendo 50% dos associados.   

Em parceria com a Agrifes a Associação tem solicitado estudos e 

pesquisas sobre sua produção de Café e Leite. 

A Associação participou da VIII Feira de Café com Leite realizada 

no Município de Santa Teresa, com 10 associados. 

 

Participar 100% de feiras de 

produtos agrícolas Municipais e 10% 

das Estaduais; e ampliar em 10% as 

oportunidades de comercialização 

dos produtos cultivados na 

comunidade. 

A Associação ampliou seu comércio de café, leite e culturas 

alternativas atingindo a totalidade do 10% propostos. 

 

 

3. Da Proposta de Encaminhamento 

 

3.1 Da Associação 

 

Considerando os achados no Relatório de Execução do Objeto, no Parecer do Gestor da Parceria e na 

Homologação do Parecer por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e pela comparação das Metas 

de atendimento do Plano de Trabalho com os Resultados alcançados no ano de 2019, constatamos que a 

Associação dos Cafeicultores de Baixo Tabocas e Região está atingindo parte das metas estipuladas, porém, 

outras metas não foram possíveis atingi-las.  

 

Constatamos ainda, que de acordo com o relato descrito no Relatório do Gestor da Parceria, e ressaltado pela 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, algumas das metas propostas no Plano de Trabalho são difíceis de 

alcançá-las, pois as mesmas não tem relação direta com o bem cedido na parceria. 

 

Recomendamos que a Associação dos Cafeicultores de Baixo Tabocas e Região revise o Plano de Trabalho 

juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, para definir novas 
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metas de atividades desenvolvidas, e que as mesmas tenham vínculo com o equipamento cedido, mantendo 

assim a possibilidade de alcance dos resultados sendo também passíveis de mensuração de atingimento. 

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Comunidade Rio XV de Agosto 

e Região , dando ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências , juntamente com a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de alteração das metas 

no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação de nº 004/2018 tendo em vista que a vigência da parceria 

é de 05 (cinco) anos. 

 

Constatamos que a Associação encaminhou a Prestação de Contas Anual fora do prazo estabelecido no artigo 

74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 

 

Recomendamos que a Associação se atente aos prazos estabelecidos no Decreto Municipal. 

 

3.2  Do Gestor da Parceria 

Recomendamos para o Gestor da Parceria do Acordo de Cooperação de nº 004/2018, que nos próximos 

Relatórios de Execução do Objeto contenham mais informações relativas aos resultados alcançados, sobre os 

impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público alvo e a possibilidade de sustentabilidade das 

ações desenvolvidas após a conclusão do objeto, inclusive mensurando as informações em porcentagens para 

atender da melhor forma o Artigo 67- Parágrafo 4º - Incisos de I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

Recomendamos ao Gestor da Parceria que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 

59 e 67 da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015). 

 

Esta Unidade Central de Controle Interno constatou que, diante do relatório apresentado, houve metas 

atingidas Parcialmente e outras não, porém a parceria firmada tem duração de 05 (cinco) anos e se há 

necessidade de alterações nas metas propostas no Plano de Trabalho para o atingimento total de todas as 

metas propostas, Recomenda  que a parceria seja revisada pelos envolvidos (munícipio e OSC) visando o 

alcance do objeto proposto. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 112 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

Recomendamos que o Gestor realize a análise da prestação de contas e a elaboração do Relatório o quanto 
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antes, tendo em vista a verificação do atingimento das metas e que o mesmo ainda deverá ser encaminhado 

à comissão de Monitoramento e Avaliação para Homologação. 

 

3.3 Da Comissão de Monitoramento e Avaliação  

 

Recomendamos aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Acordo de 

Cooperação de nº 004/2018, referente ao comodato de equipamentos agrícolas como plaina, secador de café 

e tanque de resfriamento de leite, que os próximos Relatórios Anuais de Execução do Objeto sejam elaborados 

contendo informações mais detalhadas em relação a descrição das atividades realizadas, do cumprimento das 

metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto no período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho.    

 

Recomendamos a Comissão que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 59 e incisos 

da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015) e Decreto Municipal 404/2018 – Capitulo X – artigo 48 § 

4º. 

 

Outro fato a ser relatado é que a comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor 

em 22/10/2020, ou seja, 114 dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com 

o artigo 76 § 5º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

Recomendamos que a comissão de Monitoramento e Avaliação realize a análise e a Homologação do Relatório 

do Gestor no tempo hábil para que, se for o caso, o Gestor possa adotar as providências constantes do 

Relatório Técnico de monitoramento e avaliação Homologado pela comissão (art. 76 § 6º).  

 

3.4 Da Publicação da Parceria e dos Atos que dela decorram: 

 

Conforme artigo 65 da Lei 13.204/2014 “a Prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão 

em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado”. 

 

Verificamos no site oficial do município, no endereço eletrônico: www.santateresa.es.gov.br – Portal da 

Transparência – Aba: Licitações e Contratos (acordo de cooperação) a publicação: 

• do Acordo de Cooperação nº 001/2018 

• do Relatório de Gestão da Parceria e a Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

Recomendamos a Publicação da Prestação de Contas Anual, dando total transparência dos objetivos e metas 

alcançados através da parceria. 

  



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

4. Conclusão 

 

A inspeção realizada no Processo de nº 4145/2020, contendo o Relatório Anual de Execução do Objeto do 

Acordo de Cooperação de nº 004/2018, firmado entre a ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES DE BAIXO TABOCAS 

E REGIÃO e o Município de Santa Teresa – ES, teve a finalidade de averiguar a documentação referente ao 

Relatório Anual da Execução do Objeto desenvolvidas pela Associação, bem como verificar os pareceres do 

Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, se os mesmos estão em conformidade com 

a exigência da Lei Federal 13019/2014 e suas alterações. 

 

Os achados e constatações, as comparações dos objetivos e metas alcançadas, as propostas de 

encaminhamento foram descritas neste Relatório.   

 

Encaminhamos o Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico para conhecimento do Gestor da Parceria e posteriormente para a Comissão de Monitoramento 

e Avaliação. 

 

Após, solicitamos que o Relatório seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento e 

manifestação, e por fim retornando para esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI para 

acompanhamento e monitoramento. 

 

✓ Informações adicionais:  

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a ASSOCIAÇÃO DOS CAFEICULTORES 

DE BAIXO TABOCAS E REGIÃO, dando ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências , 

juntamente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de 

alteração das metas no Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação de nº 004/2018. 

 

O mesmo se encontra publicado no site oficial do município – www.santateresa.es.gov.br , no Portal da 

Transparência, Portal da Controladoria – auditorias Prefeitura – 2020.  

 

Informo que para dar andamento e finalização aos trabalhos, esta Unidade Central de Controle Interno em 

breve, fará a visita In Loco nas Associações, as quais serão previamente avisadas e selecionadas por 

amostragem. 

 

 

Santa Teresa – ES, 09 de novembro de 2020.      

 

  _______________________              _____________________ 

Douglas Luiz Novelli                              Roque Brás Luchi 

Analista Público Interno                       Analista Público Interno 

 

_____________________________ 
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Margareti Aparecida Novelli Cosme 

                                                                          Controladora Geral Interno 

 

 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO – EXERCÍCIO 2019. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE Nº 005/2018 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

SANTA TERESA/ES E A ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA VALT. 

 

Acordo de Cooperação: 005/2018                                      Processo nº: 17669/2019        

                                               

Entidade: Associação Família Valt  

 

Vigência: 5 anos a partir da assinatura do Acordo podendo ser prorrogado por igual período.   

(17/12/2018 a 16/12/2023) 

 

Base Legal: Lei Federal nº 13.019/2014; Lei Federal nº 13.204/2015; Decreto Federal nº 8.726/2016; Decreto 

Municipal nº 308/2017 e Decreto Municipal nº 404/2018 e Instrução Normativa nº 04/2017 do Sistema de 

Planejamento e Orçamento. 

 

Objeto da Parceria: Cessão de uso por meio de Comodotado, através de Acordo de Coopperação os 

equipamentos agrícolas. um e uma carreta tipo agrícola para trator. 

 

Os equipamentos destinados a Associação na forma de Concessão de Uso por meio de Comodato são: 

• Trator Agrícola tipo agrícola 75 CV, Marca New Holland, modelo TT4030, Cor Azul, Série TS7CR401141, chassi 

HCCZTT75VHCG64056, Estado de Conservação: Ótimo; 

     

•  Carreta Agrícola para Trator 75CV, Marca Vmaq, modelo V4000, Cor Azul. Estado de Conservação: Ótimo; 

 

•Grade, Tipo Aradora para Trator 75 CV, marca Kohler, Modelo GAC245 14X28, Cor Vermelha, Série 18/0637. 

Estado de Conservação: Ótimo. 

 

 Os equipamentos foram adquiridos por meio de Contrato de Doação com encargos, nº 0122/2018, processo 

nº 77310926, firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca e o Município de Santa Teresa, com o objetivo de fortalecer a Agricultura 

Familiar e o Associativismo no Município. 

 

Público Beneficiário: Irá beneficiar de forma direta 03 famílias que compõem a associação, perfazendo um 

total aproximado de 12 pessoas e de forma indireta toda a comunidade e seu entorno, abrangendo 10 famílias, 

num total de 50 pessoas que receberão benefícios oriundos dessa associação com o uso dos equipamentos 

disponíveis em sua sede, bem como através de serviços prestados à comunidade e ao consumo de produtos 

melhorados, graças ao uso desses equipamentos, numa área total de aproximadamente 50 hectares. 
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1 ACHADOS  

 

Constatamos na fl. 02 o encaminhamento do Relatório de Execução do Objeto pela Associação Família Valt do 

Primeiro Ano do Acordo de Cooperação de nº 005/2018, contendo os seguintes itens: 

 

• Do cumprimento da execução do objeto: 

Trator Agrícola tipo agrícola 75 CV, Marca New Holland, modelo TT4030, Cor Azul, Série TS7CR401141, chassi 

HCCZTT75VHCG64056, Estado de Conservação: Ótimo;     

Carreta Agrícola para Trator 75CV, Marca Vmaq, modelo V4000, Cor Azul. Estado de Conservação: Ótimo; 

Grade, Tipo Aradora para Trator 75 CV, marca Kohler, Modelo GAC245 14X28, Cor Vermelha, Série 18/0637. 

Estado de Conservação: Ótimo. 

 

• Das atividades desenvolvidas destaca-se: 

15. Preparo do solo para o cultivo de café com o uso de grade aradora; 

16. Pulverização do café com uso do trator; 

17. Beneficiamento do café e melhoria da qualidade do bem produzido com o uso de tecnologias; 

18. Acondicionamento; 

19. Transporte do café com uso do trator e da Carreta Agrícola; 

20. Atendimentos às Comunidades com 237 hs – máquinas utilizadas em melhoria de estradas, carreadores de 

café, preparo do solo e transporte de produtos e insumos agrícolas para os demais moradores da Comunidade.   

 

• Da comparação das metas propostas com os resultados alcançados: 

A  Associação descreveu que as metas de atingimento constantes no item 6.8 do Plano de Trabalho, neste 

primeiro ano de Execução do Termo de Parceria, a maioria das metas tem sido perseguidas, não sendo 

possível ainda quantificar a renda dos associados e seus familiares com uso de tecnologia, a redução do uso 

de combustível no transporte e a ampliação do número de mulheres associadas. 

   

Constatamos nas Fls. 04/19 o material fotográfico demonstrando as atividades realizadas pela Associação: 

preparo de solo, adubação com uso do trator e carreta, pulverização do café, transporte do café para pilagem, 

preparo do solo para cultivo do café, transporte de café para secador, transporte de calcário para correção do 

solo, transporte de feijão da Comunidade para secagem, transporte de palha de café para adubação do solo, 

uso do trator agrícola para melhoria de estradas e transporte de milho para beneficiamento. 

 

Constatamos nas fls. 20/45, anotações de controle manual dos serviços com os equipamentos para os 

associados, porém, esta Unidade Central de Controle Interno observou que estas anotações não possuem 

informações suficientes, pois não contém a descrição dos serviços realizados.  

 

Constatamos nas fls. 46 a 50 cópia do Acordo de Cooperação de nº 005/2018 e no verso da fl. 50 a 52 verso 

cópia do Plano de Trabalho.    

 

Constatamos na fl. 53 a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo – DOM/ES, do 
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Acordo de Cooperação de nº 005/2018, firmado entre o Município de Santa Teresa – ES e a Associação Família 

Valt. 

 

1.2 Da Tramitação do Processo  

 

Constatamos que o processo foi protocolado pela Associação Família Valt, para a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Desenvolvimento Econômico no dia 07 de fevereiro de 2020 e posteriormente foi encaminhada 

pelo Gestor da Parceria para a Comissão de Monitoramento e Avaliação, no dia 30 de junho de 2020, ou seja, 

04 (quatro) meses após o protocolo inicial contendo o relatório de Gestão da Parceria do Acordo de 

Cooperação. 

 

Constatamos na fl. 54 o despacho do(a) Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação para o Gestor 

da Parceria, encaminhando o Relatório Técnico homologado pela Comissão para análise e providências em 

22/10/2020. 

 

Verificamos que o Acordo de Cooperação foi assinado entre as partes em 17/12 2018 e o primeiro relatório de 

Execução do Objeto foi entregue pela Associação em 07/02/2020, ou seja, Praticamente dentro do prazo 

estabelecido no artigo 74 § 1º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 74 “Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar 

prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 

trabalho. 

§ 1º A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, 

conforme estabelecido no instrumento de cada parceria. 

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 

contado da primeira liberação de recursos para sua execução”. 

 

Assim sendo, a Associação entregou a Prestação de Contas Anual Tempestivamente. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020,144 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

A comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor em 22/10/2020, ou seja, 114 

dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com o artigo 76 § 5º do Decreto 

Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

1.3 Do Relatório de Gestão de Parceria 
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Constatamos na fls. 55 o Relatório de Gestão de Parceria de Acordo de Cooperação de nº 005/2018, firmado 

por meio do Chamamento Público de nº 010/2018, por meio de do qual foram cedidos equipamentos 

agrícolas, os quais: um trator agrícola, uma carreta tipo agrícola, uma grade tipo aradora com o objetivo de 

fortalecer a agricultura familiar e o associativismo no Município.  

 

Constatamos que este relatório compreende o período de 17 de dezembro de 2018 a 31 de dezembro de 2019, 

onde pode-se observar que a Associação incentivou a participação de seus associados em capacitação e 

treinamentos.  

 

Com a cessão dos equipamentos a Associação desenvolve atividades como a manutenção de estradas, 

abertura e manutenção de carreadores de café, preparo do solo, transporte de produção e insumos utilizados 

nas lavouras, pulverização, dentre outras. 

 

O Gestor relatou também que há um trabalho de desenvolvimento regional sendo realizado pela Associação, 

no qual os equipamentos cedidos são disponibilizados para os agricultores do entorno, não associados, sendo 

realizado no ano de 2019 uma média de 273 horas de utilização desses equipamentos pela comunidade. 

 

Quanto à conservação dos equipamentos, pode-se observar que os mesmos se encontram bem conservados. 

 

Porém, constatamos que o Gestor relatou que diante de algumas metas propostas no Plano de Trabalho, é 

possível observar a dificuldade em obter o alcance das mesmas, pois elas não têm relação direta com o Bem 

cedido, objeto da parceria, o que dificulta o atingimento das mesmas. 

 

Diante do exposto acima mencionado, o Gestor sugeriu à Associação a revisão do Plano de Trabalho com 

intuito de definir novas metas que tenham vínculo com o equipamento cedido, e que sejam passíveis de 

mensuração quanto ao atingimento das mesmas, tanto pelo Gestor da Parceria, quanto pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

 

1.3.1Do cumprimento do Relatório do Gestor da Parceria em relação ao que determina a Lei nº 13.019/2014. 

 

Conceito: Gestor da Parceria: Agente púbico responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo 

de colaboração ou termo de fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 

poderes de controle e fiscalização (Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso VI). 

 

O relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da parceria deve ser elaborado, conforme o caso, em dois 

momentos: 

 

1º - No momento do Monitoramento e Avaliação, verificando o cumprimento do objeto da parceria; 

 

2º - Após cada Prestação de Contas. No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 

Conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. 
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art. 59 da Lei 13.019/2014 No caso de monitoramento e avaliação, a administração pública emitirá relatório 

técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada e o submeterá a comissão de monitoramento e 

avaliação designada, que o homologará, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de 

contas. 

 

§ 1º O Relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 

conter: 

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em 

razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 

trabalho; 

III - Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública; 

IV - Revogado; 

V - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil 

na Prestação de Contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no 

respectivo termo de colaboração ou fomento; 

VI - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos Controles Interno e Externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias; 

 

Em relação aos Incisos I e II a Comissão de Monitoramento e Avaliação relatou que a Associação atingiu 

parcialmente algumas metas propostas, no entanto, outras metas não foram possíveis de alcançar, tendo em 

vista a atividade realizada pela Associação, e o bem cedido não tem relação com as metas estipuladas, porém, 

na visão desta Unidade Central de Controle Interno a Comissão deveria mensurar as informações a respeito 

das atividades e metas atingidas no primeiro ano da parceria, bem como mostrar os percentuais das metas 

atingidas e não atingidas pela Associação, conforme estabelece a Lei. 

 

Em relação ao Inciso III da Lei, o mesmo não se aplica nesse tipo de parceria, pois se trata de um Acordo de 

Cooperação, onde não há transferência de valores financeiros entre a Administração Pública e as Associações, 

sendo realizado a Concessão de Uso de Equipamentos.  

 

O Inciso V do Artigo 59 da Lei, sobre a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 

pela Organização da Sociedade Civil, o mesmo não se aplica a Parceria de Acordo de Cooperação pois a referida 

parceria não envolve recursos financeiros, não tendo assim documentos comprobatórios de despesas. 

 

O Inciso VI da Lei, também não se aplica, pois não houve até o momento dessa inspeção auditorias de Órgãos 

de Controle Internos nem Externos no exercício de 2019.   

 

No caso da Prestação de Contas: A Lei 13.019/2014 estabelece no Art. 67 Parágrafo 4º, Incisos de I a IV: 

Art. 67 “O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada” 

.... 

§4º Para fins de avaliação quanto a eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, 

os pareceres técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 
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 I – os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II – os impactos econômicos ou sociais; 

III – o grau de satisfação do público-alvo; 

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  

 

Em relação aos Incisos I e II o Gestor relatou que com a cessão dos equipamentos a Associação desenvolveu 

várias atividades como a manutenção de estradas, abertura e manutenção de carreadores de café, preparo do 

solo, transporte de produção e insumos utilizados nas lavouras, pulverização, dentre outras, porém, não 

mensurou nenhum resultado alcançado pela Associação e nem os impactos econômicos e sociais obtidos no 

primeiro ano de parceria.  

 

Em relação ao Inciso III, o Gestor não relatou o grau de satisfação do público-alvo em relação ao determinado 

pela Lei, faltando assim informações complementares para mensurar o grau de satisfação dos associados. 

 

Em relação ao Inciso IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, 

esta Unidade Central de Controle Interno percebeu que o Gestor da Parceria não se atentou ao texto do Inciso 

IV da Lei 13.019/2014, onde não mencionou a possibilidade da parceria ser mantida com a Associação após o 

fim da vigência, de maneira a garantir a sustentabilidade das ações iniciadas e dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido.  

 

Constatamos que o Relatório do Gestor da Parceria relatou informações e apresentou dados sobre o resultado 

das metas alcançadas e dos impactos econômicos ou sociais,   porém, faltou mensurar os resultados 

alcançados pela Associação e os impactos econômicos e sociais, além do grau de satisfação do público-alvo e 

da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto do Acordo de Cooperação de nº 

005/2018, com intuito de atender integralmente o que está estabelecido no Artigo 67 Parágrafo 4º Incisos de 

I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

1.4 Da Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

Conceito: Comissão de Monitoramento e Avaliação: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as 

parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou fomento, 

constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação. Assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública 

(Lei 13.019/2014 – artigo 2º - inciso XI). 

 

Já o Decreto Municipal nº 404/2018 que regulamenta as parcerias entre o Município e as OSC estabelece que: 

Capítulo X – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação 

 

 “ a comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada  responsável pelo 

monitoramento conjunto de parcerias, pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela 

padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do 

controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 
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monitoramento e avaliação. (artigo 46). 

 

“as ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada 

e regular das parcerias”. (artigo 48). 

... 

§ 4º o relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá ser emitido conforme estabelece o art. 59 da Lei 

13.019/2014”. 

 

Constatamos na Fl. 56 no dia 22 de outubro de 2020 que a Comissão de Monitoramento e Avaliação, 

constituída através da Portaria nº 266/2019, após análise do Relatório Técnico do Gestor da Parceria, em 

relação ao Acordo de Cooperação de nº 005/2018, referente ao Comodato de um trator agrícola, uma carreta 

agrícola e uma grade aradora, pontuou o seguinte: 

 

• A Associação atingiu parcialmente algumas metas propostas, no entanto outras não foram possíveis de 

alcançar tendo em vista a atividade realizada pela Associação;  

 

• A Comissão sugeriu que a Associação se atente ao cumprimento das metas elencadas no Plano de Trabalho, 

bem como revise as mesmas na impossibilidade de não atendimento, conforme estabelece o Artigo 57 da Lei 

13.019/2014, para que não tenha a Parceria suspensa pelo não atingimento dos objetivos e metas propostas. 

 

 

2 Da Comparação dos Objetivos e Metas do Plano de Trabalho com os resultados alcançados de acordo com 

o Relatório Anual das Atividades   

Constatamos na Fls. 03 do processo as informações da comparação das metas propostas com os resultados 

alcançados: 

  

 Metas de atendimento do Plano de 

Trabalho 

Resultados alcançados no ano de 2019 de acordo com o 

Relatório de Atividades Anual 

Ampliar em 100% o beneficiamento 

das 500 sacas de café piladas 

anualmente 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, nem 

tampouco foi mensurado em porcentagem sobre a ampliação do 

beneficiamento de sacas de café piladas durante o ano de 2019  

Reduzir em 50% a mão de obra 

utilizada na lavoura com a utilização 

de tecnologias 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

houve nenhuma informação sobre a redução da utilização de 

mão de obra na lavoura 

Diminuir em 50% o consumo de 

combustível no transporte da 

produção 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

foi possível quantificar a redução do consumo de combustível no 

transporte da produção. 
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Ampliar em 20% o atendimento a 

comunidade.  

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

constatamos informações sobre a ampliação em 20% do 

atendimento à comunidade 

Melhorar em 40% a qualidade dos 

grãos produzidos 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

constatamos informações sobre melhorias da qualidade dos 

grãos produzidos. 

Construir e melhorar em 100% as 

estradas, carreadores e terreiros de 

café. 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

constatamos nenhuma informação emitida pela Associação em 

relação a construção e melhorias das estradas, carreadores e 

terreiros de café.  

Ampliar em 30% a renda dos 

associados e seus familiares com uso 

de tecnologias 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

sendo possível ainda quantificar a melhoria da renda dos 

associados e seus familiares com uso de tecnologia. 

Aumentar em 50% o número de 

mulheres associadas 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, não 

sendo possível ainda quantificar a ampliação do número de 

mulheres associadas 

Ampliar em 50% a preparação do 

solo para cultivo 

A Associação informou que no primeiro ano de execução do 

Termo de Parceria a maioria das metas não foram atingidas, 

porém não foi mensurado nada em relação a ampliação e 

preparação do solo para o cultivo de café com o uso de grade. 

3 Da Proposta de Encaminhamento 

 

3.1 Da Associação 

 

Considerando os achados no Relatório de Execução do Objeto, no Parecer do Gestor da Parceria e na 

Homologação do Parecer por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e pela comparação das Metas 

de atendimento do Plano de Trabalho com os Resultados alcançados no ano de 2019, constatamos que a 

Associação da Família Valt  não mensurou e nem atingiu nenhuma das metas estipuladas no Plano de Trabalho 

em 2019.  

 

Constatamos ainda, que de acordo com o texto descrito no Relatório do Gestor da Parceria, e ressaltado pela 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, algumas das metas propostas no Plano de Trabalho são difíceis de 

alcançar, pois as mesmas não tem relação direta com o bem cedido na parceria, o que dificulta o atingimento 

das mesmas. 
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Recomendamos que a Associação Família Valt revise o Plano de Trabalho juntamente com a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, para definir novas metas de atividades desenvolvidas, 

e que as mesmas tenham vínculo com o equipamento cedido, mantendo assim a possibilidade de alcance dos 

resultados sendo as metas passíveis de mensuração de atingimento. 

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Associação Família Valt , dando 

ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências , juntamente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de alteração das metas no Plano de Trabalho 

do Acordo de Cooperação de nº 005/2018 tendo em vista que a vigência da parceria é de 05 (cinco) 

anos. 

 

3.2 Do Gestor da Parceria 

 

Recomendamos para o Gestor da Parceria do Acordo de Cooperação de nº 005/2018, que nos próximos 

Relatórios de Execução do Objeto contenham mais informações relativas aos resultados alcançados, sobre os 

impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público alvo e a possibilidade de sustentabilidade das 

ações desenvolvidas após a conclusão do objeto, inclusive mensurando as informações em porcentagens para 

atender da melhor forma o Artigo 67- Parágrafo 4º - Incisos de I a IV da Lei Federal 13.019/2014. 

 

Recomendamos ao Gestor da Parceria que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 

59 e 67 da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015). 

Esta Unidade Central de Controle Interno constatou que, diante do relatório apresentado, não houve metas 

atingidas em 2019, porém a parceria firmada tem duração de 05 (cinco) anos e se há necessidade de alterações 

nas metas propostas no Plano de Trabalho para o atingimento total de todas as metas propostas, Recomenda  

que a parceria seja revisada pelos envolvidos (munícipio e OSC) visando o alcance do objeto proposto. 

 

O Relatório do Gestor da Parceria foi finalizado e anexado ao processo em 30/06/2020, 144 dias após o 

recebimento da Prestação de Contas. 

 

Recomendamos que o Gestor realize a análise da prestação de contas e a elaboração do Relatório o quanto 

antes, tendo em vista a verificação do atingimento das metas e que o mesmo ainda deverá ser encaminhado 

à comissão de Monitoramento e Avaliação para Homologação. 

 

3.3 Da Comissão de Monitoramento e Avaliação  

 

Recomendamos aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria do Acordo de 

Cooperação de nº 005/2018, referente ao comodato de equipamentos:  Trator Agrícola 75 CV e Carreta 

Agrícola para Trator 75CV, e grade aradora para que nos próximos Relatórios Anuais de Execução do Objeto, 

os mesmos sejam elaborados contendo informações mais detalhadas em relação a descrição das atividades 

realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 

no período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho.    
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Recomendamos a Comissão que ao analisar a parceria e elaborar o Relatório se atente aos artigos 59 e incisos 

da lei 13.204/2014 (alterada pela Lei 13.204/2015) e Decreto Municipal 404/2018 – Capitulo X – artigo 48 § 

4º. 

 

Outro fato a ser relatado é que a comissão de Monitoramento e Avaliação Homologou o Relatório do Gestor 

em 22/10/2020, ou seja, 114 dias após o encaminhamento pelo Gestor, o que está em desconformidade com 

o artigo 76 § 5º do Decreto Municipal nº 404/2018: 

 

Art. 76 § 5º” O relatório Técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, que o Homologará, no prazo de até 45 dias, contados de seu recebimento.  

 

Portanto também, fora do prazo estipulado. 

 

Recomendamos que a comissão de Monitoramento e Avaliação realize a análise e a Homologação do Relatório 

do Gestor no tempo hábil para que, se for o caso, o Gestor possa adotar as providências constantes do 

Relatório Técnico de monitoramento e avaliação Homologado pela comissão (art. 76 § 6º).  

 

3.4 Da Publicação da Parceria e dos Atos que dela decorram: 

 

Conforme artigo 65 da Lei 13.204/2014 “a Prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão 

em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado”. 

Verificamos no site oficial do município, no endereço eletrônico: www.santateresa.es.gov.br – Portal da 

Transparência – Aba: Licitações e Contratos (acordo de cooperação) a publicação: 

• do Acordo de Cooperação nº 001/2018 

• do Relatório de Gestão da Parceria e a Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

Recomendamos a Publicação da Prestação de Contas Anual, dando total transparência dos objetivos e metas 

alcançados através da parceria. 

  

4 Conclusão 

 

A inspeção realizada no Processo de nº 2311/2020, contendo o Relatório Anual de Execução do Objeto do 

Acordo de Cooperação de nº 005/2018, firmado entre a Associação Família Valt e o Município de Santa Teresa 

– ES, teve a finalidade de averiguar a documentação referente ao Relatório Anual da Execução do Objeto 

desenvolvidas pela Associação, bem como verificar os pareceres do Gestor da Parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, se os mesmos estão em conformidade com a exigência da Lei Federal 

13.019/2014 e suas alterações. 

 

Os achados e constatações, as comparações dos objetivos e metas alcançadas, as propostas de 

encaminhamento foram descritas neste Relatório.   

 

Encaminhamos o Relatório de Inspeção para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
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Econômico para conhecimento do Gestor da Parceria e posteriormente para a Comissão de Monitoramento 

e Avaliação. 

 

Após, solicitamos que o Relatório seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito Municipal para conhecimento e 

manifestação, e por fim retornando para esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI para 

acompanhamento e monitoramento. 

 

✓ Informações adicionais:  

 

Informo que uma cópia do Relatório de Inspeção será encaminhado para a Associação Família Valt, dando 

ciência da Inspeção realizada para que a mesma tome providências, juntamente com a Secretaria Municipal 

de Agricultura e Desenvolvimento Econômico sobre a proposta de alteração das metas no Plano de Trabalho 

do Acordo de Cooperação de nº 005/2018. 

 

O mesmo se encontra publicado no site oficial do município – www.santateresa.es.gov.br , no Portal da 

Transparência, Portal da Controladoria – auditorias Prefeitura – 2020.  

Informo que para dar andamento e finalização aos trabalhos, esta Unidade Central de Controle Interno em 

breve, fará a visita In Loco nas Associações, as quais serão previamente avisadas e selecionadas por 

amostragem. 

 

 

Santa Teresa – ES, 09 de novembro de 2020.    

 

 

  _______________________              _____________________ 

Douglas Luiz Novelli                              Roque Brás Luchi 

Analista Público Interno                       Analista Público Interno 

 

 

_____________________________ 

Margareti Aparecida Novelli Cosme 

                                                                         Controladora Geral Interno 

 

 

  
INSPEÇÕES: Instruções Normativas 

 
RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA  

Nº 02/2014 – VERSÃO 03 – DO SISTEMA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
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1. INTRODUÇÃO:  

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, Exercício de 2020, desenvolvemos inspeções nas Instruções 

Normativas das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES.  

Atendendo ao Cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção da Instrução Normativa nº 02/2014 - 

Versão 03 do Sistema de Contratos e Convênios, que dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos para a 

Formalização de Aditamentos de Contratos no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES. 

 

O trabalho foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2020, com visita In loco no Setor de Contratos 

e Convênios. Foi usado o método de questionário/entrevista desenvolvido de acordo com as 

responsabilidades e procedimentos elencados na Instrução Normativa acima mencionada, e os pontos de 

controle sobre os procedimentos que são adotados. 

  

O objetivo através do levantamento é analisar os procedimentos e ações da Instrução Normativa, 

inspecionando, através da análise de suas atividades e funções, gerando informações que facilitem a 

tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando 

solucionar problemas ou preveni-los, evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas. 

 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão dos trabalhos. Os procedimentos para 

execução do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da 

unidade inspecionada e abrangeram suas áreas de atuação. As informações foram coletadas através de 

entrevista com os servidores do Setor de Contratos e Convênios.  

 

2. BASE LEGAL: 

 

• Lei Federal nº 8.666/1993; 

• Lei Federal nº 13.019/2014; 

• Lei Municipal nº 1.855/2008; 

•E demais legislações que guardem relação direta com as atividades contempladas nesta Instrução 

Normativa. 

3. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES: 

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI iniciou o trabalho de inspeção realizando entrevista (Chek List) 

no Setor de Contratos e Convênios, baseada nos artigos da Instrução Normativa de nª 02/2014 - Versão 03 

do Sistema de Contratos e Convênios, que dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos para a Formalização de 

Aditamentos de Contratos no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES. 

 

Constatamos na entrevista com os servidores do Setor, que alguns Artigos da Norma estão em desacordo 

com a sequência dos trâmites praticados no Setor em relação aos processos sobre Aditamento de Contratos, 

necessitando de alterações para um melhor desempenho no desenvolvimento do trabalho. 

 

3.1 Das alterações necessárias na redação dos Artigos da Instrução Normativa 

 

Inicialmente, constatamos através da entrevista no Setor de Contratos e Convênios que o Art. 5º - “Compete 

ao Requerente”, Inciso I, e suas alíneas deverão fazer parte do Capítulo - Dos Procedimentos da Instrução 

Normativa e não permanecer no Capítulo IV – “Das Responsabilidades.” 
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Outra constatação é que no texto do Inciso I, além de Contratante ou Contratado deverá ser incluído o Fiscal 

do Contrato para casos que necessitem de exímio conhecimento técnico. Ex.: Obra de Engenharia, o Fiscal 

do Contrato, que é o Engenheiro da Obra, que  solicita aditamento de prazo. 

 

Constatamos no Art. 6º - que “Compete ao Setor de Protocolo” no Inciso I, que o mesmo terá de ser 

complementado, mencionando que o processo de Pedido de Aditamento de Contrato deverá ser 

protocolizado para a Procuradoria Jurídica Municipal.      

 

Evidenciamos também de acordo com a entrevista no setor, que o procedimento de que trata o Art. 7º, que 

“Compete à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos” deverá ser excluído da Instrução 

Normativa inspecionada, pois a tramitação do pedido de aditamento não necessitará de passar pela Secretaria 

supracitada.   

 

Constatamos que o Inciso I do Art. 8º de Competência do Setor de Contratos e Convênios deverá ser excluído 

da Instrução Normativa, pois o processo de Aditamento de Contrato deverá ser protocolizado pela Secretaria 

Requisitante diretamente para a Procuradoria Jurídica contendo a cópia do Contrato e as cópias das Certidões 

Negativas.  

 

Constatamos que o Inciso V do Art. 8º deverá sofrer uma alteração no início do seu texto, com intuito de 

especificar que somente em caso de Aditamento de Contrato de alteração de valor, o Setor de Contratos e 

Convênios realiza o cadastro do aditamento no sistema informatizado de compras e irá solicitar o empenho ao 

Secon – Setor de Contabilidade, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

 

Evidenciamos que o Inciso I do Art. 9º que “Compete às Secretarias Municipais” deverá ser o Art. 5º, iniciando 

o capítulo dos Procedimentos, pois é das referidas Secretarias que deverão ser originados os pedidos de 

aditamento de contrato, tendo também uma complementação do texto: “Providenciar a pesquisa de mercado 

através de 03 (três) orçamentos para verificar a vantajosidade da prorrogação do contrato”. 

 

Constatamos que deverá ser alterado no texto do Inciso II do Art. 9º a frase: “através do Fiscal do Contrato ou 

do Secretário da Pasta (conforme o caso), justificar a solicitação do aditamento do contrato... 

 

Constatamos que deverá ser alterado no texto do Inciso II do Art. 9º a frase: “através do Fiscal do Contrato 

ou do Secretário da Pasta (conforme o caso), justificar a solicitação do aditamento do contrato e solicitar 

parecer jurídico quanto a legalidade do pedido de aditamento, e informar dotação orçamentária, com prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis.  

 

Ainda sobre o texto do Artigo 9º, o seu Inciso IV deverá sofrer uma alteração, haja vista que o trâmite do pedido 

de aditamento passará a vigorar da seguinte forma: “Se o pedido de Aditamento de Contrato for considerado 

ilegal pela Procuradoria Jurídica, o mesmo deverá ser devolvido para a Secretaria requisitante”.      

 

Quanto ao Inciso V do Artigo 9º, o setor contábil ao confirmar a inexistência de dotação orçamentária, devolve 

o processo a secretaria de origem para indicação de suplementação. 

 

Constatamos que o Art. 10 – que “Compete a Procuradoria Jurídica”, Inciso I deverá ser alterado, devendo ser 

retirada a palavra “improcedência” e também alterar o setor de destino do requerimento, da Chefia do Gabinete 

para o Setor de Contratos e Convênios. 

 

Constatamos que o texto do Art. 11 que “Compete ao Gabinete do Prefeito”, Inciso I, deverá alterar a palavra 
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“Decidir” por “Autorizar”. 

 

Constatamos também no Art. 12 – que “Compete ao Setor de Tributação”, Inciso I - alínea “a”, deve-se trocar a 

palavra requerente por contratada, pois o requerente do pedido pode ser também a Secretaria Municipal e o 

Fiscal do Contrato.            

 

3.2 Da análise dos Processos de Pedidos de Aditamentos de Contratos 

 

3.2.1 Processo de n° 6249/2020 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal da Saúde / Setor de Medicina do Trabalho 

Empresa Contratada: Atlas Serviços Médicos Ltda    

Assunto:   Pedido de Aditamento de Prazo dos Contratos nº 063/2017 e 

064/2017 

Nº do Contrato:  063/2017 e 064/2017 

Objetivo do Contrato: Constitui objeto do presente Contrato a execução, para a Prestação 

de Serviços de exames complementares, destinados aos servidores 

desta municipalidade. 

Valor do Contrato Original: R$ 7.095,00 o Contrato de nº 063/2017 e R$ 634,95 o Contrato de 

n° 064/2017. 

Valor solicitado no Aditamento: R$ 7.095,00 para o Contrato de n° 063/2017 e R$ 634,95 para o 

Contrato de n° 063/2017 

Vigência do Contrato Original:  16 de março de 2017 até 15 de março de 2018 (doze meses) 

Vigência Atual com os Novos 

Aditamentos do Contratos: 

20 de julho de 2020 a 19 de julho de 2021 (doze meses) 

 

O processo acima citado foi protocolado no dia 19 de maio de 2020 pelo Setor de Medicina do Trabalho, 

através da servidora que é Fiscal do Contrato que se manifestou favoravelmente através de Memorando 

sobre Pedido de Aditamento de prazo de mais 12 (doze) meses dos Contratos de Prestação de Serviços de 

nº 063/2017 e 064/2017, firmados entre a Empresa Atlas Serviços Médicos Ltda com o Município de 

Santa Teresa – ES e com o Fundo Municipal de Saúde.  

 

O valor pago anualmente à contratada é de R$ 7.095,80 (sete mil e noventa e cinco reais e oitenta centavos) 

no contrato de nº 063/2020 e de R$ 634,95 (seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) 

no contrato nº 064/2020, sendo este valor mantido no aditamento que tem como objetivo a realização de 

exames complementares destinados ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa e do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa – ES.  

 

3.2.1.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo 

 

Constatamos na fl. 02 a manifestação da Técnica em Segurança do Trabalho e Fiscal do Trabalho solicitando a 

Prorrogação dos Contratos de nº 063/2017 e 064/2017.  

 

Constatamos na fl. 03 do processo a manifestação da Empresa Atlas Serviços Médicos Ltda em prorrogar os 

contratos de nº 063/2017 e 064/2017, mantendo os mesmos valores e demais cláusulas contidas no mesmo 

contrato. 
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Localizamos nas fls. 04 a 12 Cópia do 2º Termos de Aditamentos do Contratos de nº 063/2017 e 064/2017 e 

suas respectivas publicações.  

 

Evidenciamos as Certidões Negativas no Processo (FGTS, Trabalhista, Estadual, Federal e Municipal) nas fls. 

13 a 17. 

 

Constatamos que o Setor requisitante fez pesquisa de mercado de acordo com orçamentos das fls. 18 a 20. 

Empresa Valor Total R$ Fls 

Santa Teresa Saúde Eirelli - ME 19.591,00 18 

Dr. Dymar E. Rossi 39.020,00 19 

Karlos Rosa Bolsoni Eng. E Consultoria - ME 11.330,60 20 

 

Analisando os orçamentos acima citados fica demonstrado a vantajosidade da Administração Pública Municipal 

em prorrogar os Contratos de Prestações de Serviços de nº 063/2017 e 064/2017 com a Empresa Atlas Serviços 

Médicos Ltda.   

 

Constatamos o Parecer Jurídica da Procuradoria Jurídica Municipal nas fls. 55 a 59 emitido no dia 25 de maio 

2020, no qual evidenciamos na Conclusão que na ocasião a Procuradoria não vislumbra óbice à dilação 

pretendida, desde que sejam observadas as seguintes orientações: 

 

• Que seja juntado no processo a reserva orçamentária; 

• Que seja juntada no processo a autorização da autoridade competente; 

• Que seja realizada a publicação do aditamento, com alicerce no pár. Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

Evidenciamos no processo a reserva orçamentária demonstrada nas Notas de Pré Empenho nas fls. 62 a 68.  

 

Localizamos na fl. 21 verso a autorização do Prefeito Municipal com data de 25/05/2020.  

   

Constatamos nas fls. 69 a 72 a Minuta do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços 

de nº 0063/2017 nas fls. 73 a 75 e a Minuta do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de 

Serviço de nº 0064/2017.   

 

Localizamos nas fls. 61 o Parecer Jurídico opinando pela legalidade das Minutas das fls. 69 a 75. 

 

Evidenciamos nas fls. 76 a 82 as Notas de Empenho referentes a reservas orçamentárias com fim de destino 

ao pagamento dos Serviços contratados.   

  

Constatamos no Processo o Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviço de nº 

0063/2017 em vigência (fls. 85/86) e o Anexo I do referido contrato com a descrição dos exames contemplados 

no mesmo, bem como a relação das Secretarias atendidas com os exames (fls. 87/88): 

 

Exames Contemplados no Contrato de nº 0063/2017: 

 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Exame Audiométrico Ocupacional UNID 100 13,50 1.350,00 

Espirometria – Avaliação Funcional Pulmonar UNID 100 13,70 1.370,00 
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Exame de Acuidade Visual destinado a análise 

do grau de aptidão do olho 

UNID 100 12,27 1.227,00 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Exame de Acuidade Visual destinado a análise 

do grau de aptidão do olho 

UNID 020 12,27 245,40 

 

Secretaria Municipal de Educação - SMED 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Exame Audiométrico Ocupacional UNID 070 13,50 945,00 

Exame de Acuidade Visual destinado a análise 

do grau de aptidão do olho 

UNID 070 12,27 858,90 

 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Exame Audiométrico Ocupacional UNID 002 13,50 27,00 

Espirometria – Avaliação Funcional Pulmonar UNID 002 13,70 27,40 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Exame Audiométrico Ocupacional UNID 010 13,50 135,00 

Espirometria – Avaliação Funcional Pulmonar UNID 010 13,70 137,00 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - SMAD 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Exame Audiométrico Ocupacional UNID 030 13,50 405,00 

Exame de Acuidade Visual destinado a análise 

do grau de aptidão do olho 

UNID 030 12,27 368,10 

 

Evidenciamos no processo a Publicação Oficial do referido do Terceiro Termo de Aditamento do Contrato nº 

063/2017 no Diário Oficial da União (fls. 89) no dia 30 de junho de 2020. 

 

Constatamos nas fls. 90/91 o Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviço de nº 

0064/2017 e o Anexo I do referido contrato com a descrição dos exames contemplados no contrato, bem como 

a Secretaria Municipal de Saúde que será atendida com os exames para seus servidores (fl. 92).  

 

Secretaria Municipal de Saúde - SMSA 

Especificação Unid. Quant. Valor Unit. R$ Valor Total R$ 

Espirometria – Avaliação Funcional Pulmonar UNID 015 13,70 205,50 

Exame de Acuidade Visual destinado a análise do 

grau de aptidão do olho 

UNID 035 12,27 429,45 

 

Constatamos também a Publicação Oficial do referido do Terceiro Termo de Aditamento no Diário Oficial da 

União (fls. 93) no dia 30 de junho de 2020. 

 

3.2.1.2 Da Tramitação do Processo 
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Analisando toda a tramitação do processo de pedido de aditamento, constatamos que tudo ocorreu de acordo 

com o estabelecido na Instrução Normativa inspecionada.  

 

3.2.2 Processo de n° 17143/2019 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social   

Empresa/Entidade Contratada: SESEBE   

Assunto:   Pedido de Aditamento de prazo em contrato de locação   

Nº do Contrato:  001/2016 

Objetivo do Contrato: Constitui objeto deste Contrato a locação de um imóvel com área 

de 271 m² situada à Rua Coronel Bonfim Junior, nº 354, Centro, 

Santa Teresa – ES. 

Valor do Contrato Original: R$ 32.520,00 em (12) doze parcelas, iguais, mensais e 

consecutivas no valor de R$ 2.710,00.  

Valor solicitado no Aditamento: R$ 41.362,32 em (12) doze parcelas, iguais, mensais e 

consecutivas no valor de R$ 3.446,86. 

Vigência do Contrato Original:  04 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

16 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 

   

O processo acima citado foi protocolado no dia 12 de dezembro de 2019 sob o número 17.143/2019 e refere-se 

ao pedido do Quarto Termo de Aditamento do Contrato de Locação nº 001/2016, para o período de 01 de janeiro 

de 2020 a 31 de dezembro de 2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES e o Serviço 

Social Educacional Beneficiente – SESEBE.   

    

O valor anual do Contrato nº 001/2016 é de acordo com a Clausula Quarta, reajustado anualmente pelo IGPM - 

Índice Geral de Preços do Mercado, sendo no Quarto Termo de Aditamento do mesmo o valor reajustado ficou 

em R$ 41.362,32 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), sendo 12 (doze) 

parcelas de R$ 3.446,86 (três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), objetivando a 

locação de um pavimento do Prédio, situada à Rua Coronel Bonfim Junior, nº 354, Centro, de propriedade do 

SESEBE. 

 

3.2.2.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo 

 

Evidenciamos nas fls. 15 a 18 o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal opinando pela legalidade do 

aditamento ao Contrato de Locação de nº 001/2016, relatando não haver óbices ao prosseguimento do feito. Na 

Conclusão do Parecer a Procuradora Jurídica citou os seguintes documentos que devem ser juntados nos autos. 

 

• Manifestação do Fiscal do Contrato; 

• Laudo de Avaliação para Locação do Imóvel; 

• Autorização do Sr. Prefeito Municipal; 

• Reserva Orçamentária;  

• A Comprovação da contratada em relação a sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.   
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Localizamos na fl. 11 verso a Manifestação do Fiscal do Contrato relatando ser favorável ao Aditamento do 

Contrato. 

 

Constatamos na fl. 20 Laudo de Avaliação para Locação de Imóveis com data de 25/06/2019, informando que 

em consultas a imóveis similares locados no mesmo bairro e várias locações feitas por esta municipalidade, 

verificou-se que o valor global de R$ 39.777,00 (Trinta e nove mil, setecentos e  setenta e sete reais) mais 

reajuste anual pelo IGPM, bem como a demonstração do cálculo do Índice na fls. 22 do processo. 

 

Constatamos na fl. 21 a Autorização do Prefeito Municipal para o Aditamento do referido Contrato com data do 

dia 18/12/2019. 

 

Constatamos nas fls. 24 a 27 as Certidões Negativas de Débitos do FGTS, Estadual, Trabalhista e Municipal, 

porém não encontramos a Certidão Negativa Federal.   

  

Constatamos que a reserva orçamentária foi informada através da fl. 37 Nota de Empenho de nº 0000249/2020 

do dia 10/01/2020 no qual foi reservado o valor de R$ 41.362,32 (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e trinta e dois centavos) em nome do Serviço Social Educacional e Beneficiente SESEBE.  

 

Evidenciamos a Minuta Quarto Termo de Aditamento do Contrato de Locação nº 001/2016 nas fls. 28 a 29. 

 

Evidenciamos na fl. 21 verso o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal opinando pela legalidade da referida 

Minuta das fls. 28/29. 

 

Constatamos nas fls. 34/35 o Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Locação de nº 001/2016, bem como 

a sua Publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado na fl. 36 na data de 30 de dezembro de 2019. 

 

Localizamos nas fls. 38/39 o Ofício/SMAS/Nº 017/2020 de 11 de maio de 2020, contendo à solicitação de 

redução de 30% (trinta por cento) no valor de locação do imóvel do referido contrato, mantendo-se as demais 

condições pactuadas anteriormente. 

 

De acordo com a manifestação do Secretário Municipal de Assistência Social verso da fl. 30 verso, devido a 

Pandemia do Novo Coronavírus houve uma reunião com o Presidente da Entidade SESEBE, onde o mesmo 

concordou com a proposta acima mencionada da redução de 30% (trinta por cento) no valor do Quarto Termo 

de Aditamento do Contrato de Locação de nº 001/2016 fls. 34/35 do referido processo, enquanto durar a 

Pandemia da Covid 19 com retorno do valor pactuado quando a situação de Saúde Pública e Econômica do 

Município se normalizar.  

  

Diante do fato relatado constatamos nas fls. 45/46 a Minuta do Quinto Termo de Aditamento ao Contrato de 

Locação de nº 001/2016. 

 

Evidenciamos na fl. 40 que a Procuradoria Jurídica Municipal opinou pela possibilidade Jurídica do aditamento 

para alteração contratual pretendida, com base nos art. 62 pár. 3º, Inciso I da Lei 8.666/1993 e o art. 18 da Lei 

8245/91. 

 

Constatamos nas fls. 49 a 50 o Quinto Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº 001/2016 reduzindo o 

Valor de R$ 41.362,32 para R$ 35.158,02 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e dois centavos), por 

tanto tendo uma redução de R$ 6.204,30 (seis mil, duzentos e quatro reais e trinta centavos). O mesmo foi 

assinado pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente da Entidade na data de em 16 de julho de 2020. Evidenciamos 

também a Publicação na fl. 51 do referido Termo, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo – DOM no dia 
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28 de Julho de 2020.     

 

3.2.2.1 Da Tramitação do Processo 

 

Identificamos que o trâmite inicial do processo não seguiu o que está determinado na Instrução Normativa 

inspecionada, pois o mesmo foi protocolado para o Gabinete do Prefeito e posteriormente para a Procuradoria 

Jurídica, sendo que o processo deveria de acordo com a norma  ser encaminhado inicialmente para a Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos.   

 

3.2.3 Processo de n° 667/2020 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal da Fazenda   

Empresa Contratada: E e L Produções de Software Ltda     

 

Assunto:   Pedido de Aditamento de prazo em contrato de locação   

Nº do Contrato:  027/2018 

Objetivo do Contrato: Constitui objeto do presente Contrato a execução pela Contratada, 

sob regime de empreitada por preço unitário, para contratação de 

Empresa especializada em Prestação de Serviços Técnicos, 

Implantação e Operacionalização de Sistema de Informática na 

Gestão do ISSQN através da disponibilização da Nota Fiscal de 

Serviço Eletrônica.     

Valor do Contrato Original: R$ 211.180,00 

Valor solicitado no Aditamento: R$ 192.400,00 

Vigência do Contrato Original:  14 de março de 2018 a 13 de março 2019  

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

14 de março de 2020 a 13 de março 2021  

O processo acima citado foi protocolado no dia 15 de janeiro de 2020 pela Empresa E&L Produções de Software 

Ltda, e refere-se ao pedido do 2º Termo de Aditamento do Contrato de Prestação de Serviço de nº 027/2018, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES e a Empresa supracitada, assinado em 01 de março 

de 2019, e vencido no dia 13 de março de 2020.  

 

3.2.3.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo 

 

Constatamos no processo uma Cópia do Contrato de Prestação de Serviço de nº 027/2018 nas fls. 04/17 e a 

Publicação do mesmo no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES na fl. 18, e constatamos também uma cópia 

do 1º Termo de Aditamento do referido contrato nas fls. 19/22 e a Publicação no DOM/ES. 

 

Evidenciamos na fls. 03 a manifestação favorável do Fiscal do Contrato e da Secretária Municipal de Finanças 

relatando que o serviço é de relevante interesse e necessidade da municipalidade.   

 

Localizamos no processo em análise como comprovação do valor do mercado atual uma cópia do Contrato de 

nº 288/2019 firmado entre a Empresa E&L Produções e Serviços Ltda contratada pelo Município de Santa Teresa 

e a Prefeitura Municipal de Linhares - ES nas fls. 24 a 76. 

 

Foi solicitado uma reserva orçamentária no valor de R$ 162.800,00 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos 

reais). 

 

Localizamos o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal nas fls. 77 a 81 se manifestando a ocasião em que 
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não vislumbramos óbice à dilação pretendida, desde que sejam observadas as orientações abaixo: 

 

• Necessidade de constar nos autos documentos relativos a regularidade fiscal (Fiscal, trabalhista e FGTS); 

• Demonstração da vantajosidade;  

• Que seja juntada no processo a reserva orçamentária; 

• Autorização da autoridade competente; 

• Para que seja realizada a publicação do aditamento.  

 

Localizamos na fl. 03 (verso) a Autorização do Prefeito Municipal na data de 28/01/2020.  

 

Constatamos nas fls. 82 a 86 as seguintes Certidões Negativas Federal, Estadual, Trabalhista, FGTS e a 

Municipal Domingos Martins, não tendo no processo a Certidão Negativa Municipal. 

 

Localizamos nas fls. 88 a 89 a proposta comercial da Empresa E&L Produções de Software no valor de R$ 

14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais) mensais. 

 

Constatamos nas fls. 90 a 93 a Minuta do Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviço 

nº 027/2018. 

 

Evidenciamos na fl. 94 o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal aprovando a Minuta acima mencionada.  

 

Localizamos na fl. 95 a Nota de Empenho de nº 000702/2020 do dia 04/02/2020 no valor de R$ 162.800,00 

(cento e sessenta e dois mil e oitocentos reais) em nome da Empresa E&L Produções de Software Ltda.   

 

Constatamos nas fls. 97 a 100 o Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Contas de nº 

027/2018, bem como a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo DOM/ES no 

dia 14 de fevereiro de 2020 (fls. 101).  

 

3.2.3.2 Da Tramitação do Processo 

 

Identificamos que o trâmite inicial do processo não seguiu o que está determinado na Instrução Normativa 

inspecionada, pois o mesmo foi protocolado para a Secretaria Municipal da Fazenda e posteriormente para a 

Procuradoria Jurídica. 

 

Após Parecer Jurídico a tramitação passou pelo Setor Contábil para reserva orçamentária e pelo    Gabinete do 

Prefeito para sua autorização, passando somente posteriormente ao Setor de Contratos e Convênios, sendo 

que de acordo com a Instrução Normativa o processo deveria corretamente ser encaminhado inicialmente para 

a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.    

 

3.2.4 Processo de n° 7399/2020 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos   

Empresa Contratada: Itasis Informática Ltda. - ME   

 

Assunto:   Pedido de Aditamento de Prazo em Contrato de Locação.   

Nº do Contrato:  056/2017 

Objetivo do Contrato: Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de 

tecnologia da informação para promover link de acesso dedicado a 
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internet banda larga na modalidade 24/7, para diversas Secretarias 

e setores da municipalidade.  

Valor do Contrato Original: R$ 49.785,60 

Valor solicitado no Aditamento: R$ 49.785,60 

Vigência do Contrato Original:  08 de agosto de 2017 com duração de 12 (doze) meses.  

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

08 de agosto de 2020 até 07 de agosto de 2021. 

 

O processo acima citado foi protocolado no dia 30 de junho de 2020 sob o número 007399/2020 e refere-se ao 

pedido de Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços de nº 056/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Santa Teresa – ES e a Empresa Itasis Informática Ltda. - ME. 

 

3.2.4.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo 

 

Constatamos na fl. 02 o pedido de aditamento do referido contrato emitido pelo Secretário Municipal de 

Administração e Recursos Humanos e pelo Fiscal do Contrato justificando a necessidade de prorrogação do 

mesmo. 

   

Localizamos na fl. 03, manifestação da Empresa Itasis Informática Ltda. – ME sendo favorável ao Aditamento 

do Contrato de nº 056/2017, mantendo as mesmas cláusulas, inclusive os valores mensais.    

  

Constatamos no processo nas fls. 04 a 16 a cópia do Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2017 e os 

respectivos Termos de Aditamentos: 

 

• 1º Termo de Aditamento fls. 17/18; 

• 2º Termo de Aditamento fls. 19/28 verso; 

• 3º Termo de Aditamento fls. 29 a 38 verso; 

• 4º Termo de Aditamento fls. 77 a 80. 

 

Constatamos no processo pesquisas de preços do mercado através dos orçamentos nas fls. 51 a 71 das 

seguintes empresas: 

Empresa Valor Total Mensal R$ Fls. 

RHM Net Ltda ME 14.300,00 51 a 57 

WW Informática Ltda 21.450,00 58 a 64 

Broseghini Ltda - EPP 12.870,00 65 a 71 

 

Conforme tabela acima dos orçamentos apurados pela municipalidade, constatamos que a prorrogação do 

contrato com a Empresa Itasis Informática Ltda – ME é mais vantajosa para o Município, pois o valor pago para 

a mesma de R$ 4.018,30 (quatro mil e dezoito reais e trinta centavos) é menor que os orçamentos da pesquisa 

de preço da tabela acima.       

 

Constatamos nas fls. 73 a 77 o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal relatando que na ocasião não 

vislumbrava óbice à dilação pretendida, sendo por tanto favorável a prorrogação de vigência do contrato desde 

de que sejam observadas as orientações dadas no Parecer. 

 

• Que seja juntada reserva orçamentária; 

• Que seja juntada neste processo a autorização do ordenador de despesa; 

• Que seja publicada do aditamento, com alicerce no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
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Localizamos a demonstração das dotações orçamentárias nas fls. 72 verso 81 frente e verso e fls. 82 através 

das informações das Secretarias Municipais, assim como nas Notas de Pré Empenho nas fls. 83 a 100. 

 

Constatamos na fl. 72 a autorização do pedido de aditamento pelo ordenador de despesa o Prefeito Municipal.  

 

Constatamos a Minuta do Quinto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 056/2017 

nas fls. 101 a 120. 

Localizamos as Certidões Negativas de regularidade Federal, FGTS, Estadual, Trabalhista e Municipal no 

processo de Aditamento ao Contrato nas fls. 121 a 125.        

Evidenciamos nas fls. 126 a 143 as Notas de Empenho.  

 

Constatamos o Quinto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2017 devidamente 

assinado pelo Prefeito Municipal e pela representante da Empresa Itasis Informática Ltda – ME no dia 31 de 

julho de 2020 com duração de 12 meses  de acordo as fls. 145 a 164, bem como a Publicação do Aditamento 

no Diário Oficial da União nas fls. 165. 

 

3.2.4.2 Da Tramitação do Processo 

 

Identificamos que o trâmite inicial do processo não seguiu o que está determinado na Instrução Normativa 

inspecionada, pois o mesmo foi protocolado para o Gabinete do Prefeito e posteriormente para a Procuradoria 

Jurídica, sendo que o processo deveria ser encaminhado inicialmente para a Secretaria de Administração e 

Recursos Humanos.    

 

3.2.5 Processo de n° 3297/2020 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico   

Empresa Contratada: Keler Scotá ME   

 

Assunto:   Pedido de Aditamento do Contrato nº 042/2020 por mais 12 (doze) 

meses, firmado entre o Município de Santa Teresa - ES e a Empresa 

Keler Scotar ME. 

Nº do Contrato:  042/2019 

Objetivo do Contrato: Contratação de Empresa especializada em serviço de locação de 

máquina, fornecimento e plantio de mudas nativas e fornecimento e 

instalação de cerca com mourões para o Projeto Produtor de Água 

na Sub bacia do Rio Santa maria do Doce, no Município de Santa 

Teresa – ES. 

Valor do Contrato Original: R$ 274.121,39  

Valor solicitado no Aditamento: R$ 274.121,39 inalterado 

Vigência do Contrato Original:  24 de abril de 2019 a 23 de abril de 2020 (12 meses) 

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

24 de abril de 2020 a 23 de dezembro de 2020 

 

Constatamos na fl. 02 que o Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e a Fiscal do 

Contrato solicitaram no dia 19 de fevereiro de 2020 através do processo nº 3297/2020 a prorrogação do prazo 

por mais 12 (doze) meses do Contrato de Prestação de Serviços de nº 042/2020, firmado entre a Empresa Keler 

Scotar ME e o Município de Santa Teresa - ES, uma vez que os projetos não haviam sido concluídos 

necessitando de um prazo maior para conclusão.  



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

3.2.5.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo  

 

Constatamos nas fls. 17 a 21 as Certidões Negativas de Débito Estadual, Trabalhista, FGTS, Federal (foto) e 

Municipal. 

 

Constatamos na fl. 52 o despacho do Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal com data do dia 03/03/2020 

opinando pela legalidade da prorrogação do prazo inicial para a conclusão dos serviços com base os Artigos 81 

e 57 da Lei Federal 8.666/93, porém ressaltando que é necessário a identificação do prazo a ser prorrogado 

apto a conclusão dos serviços, sendo sugerido também constar nos autos autorização da autoridade 

competente.   

 

Localizamos na fl. 52 a autorização da autoridade competente do Sr. Prefeito Municipal com data do dia 

03/03/2020.  

 

Evidenciamos na fl. 53 do processo o Parecer Técnico do Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Econômico, datado de 11 de março de 2020, justificando que devido as condições edafoclimáticas inadequadas 

na Sub-bacia abrangida pelo projeto, verificou-se um aumento significativo na carga/horária (hora/máquina) 

projetada para a execução das caixas secas, sendo necessários alguns ajustes no cronograma para a execução 

das mesmas, propiciando assim uma melhor produtividade além do fato que o cronograma físico financeiro junto 

à Caixa Econômica Federal e Agência Nacional das Águas – ANA do contrato de repasse de nº 858667/2017, 

está previsto para ser finalizado no mês de novembro de 2020. 

 

Constatamos no processo a Minuta do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato n° 042/2019 fls. 72 a 73.  

 

Diante do Parecer Técnico anteriormente mencionado o Contrato de Aditamento de Prestação de Serviços nº 

042/2019 foi prorrogado por mais 08 meses de acordo com a cláusula primeira – Do Objeto do Primeiro Termo 

de Aditamento fls. 80 a 81, assinado com data de 17 de março de 2020, e Publicado no Diário Oficial da União 

no dia 14 de abril de 2020 fls. 82 do processo.     

 

3.2.5.2 Da tramitação do processo 

Identificamos que o trâmite inicial do processo não seguiu o que está determinado na Instrução Normativa 

inspecionada, pois o mesmo foi protocolado diretamente para o Gabinete do Prefeito e posteriormente foi 

encaminhado a Procuradoria Jurídica, sendo que o processo deveria de acordo com o estabelecido na Instrução 

Normativa ser encaminhado inicialmente para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

 

Após o Parecer Jurídico favorável a prorrogação do contrato, constante na fl. 52, o processo retornou ao 

Gabinete do Prefeito para autorização do Aditamento, e após foi encaminhado ao Setor de Contratos e 

Convênios, seguindo então uma tramitação contrária a da Instrução Normativa.    

 

3.2.6 Processo de n° 14.717/2017 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Educação - SMED  

Empresa Contratada: Agromáquinas Locações Ltda   

    

Assunto:   Pedido de Aditamento do Contrato nº 052/2016 por um período 

correspondente a 166 dias letivos, firmado entre o Município de 

Santa Teresa - ES e a Empresa Agromáquinas Locações Ltda. 

Nº do Contrato:  052/2016 
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Objetivo do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a execução, pela contratada, 

sob regime de empreitada por preço unitário, para prestação de 

serviços de Empresa especializada em Transporte Escolar, para 

atender a demanda escolar da rede Municipal e Estadual de Ensino, 

compreendendo 166 dias letivos, aproximadamente 01/07/2016 a 

30/04/2017.    

Valor do Contrato Original: R$ 75.152,85   

Valor solicitado no Aditamento: R$ 75.152,85 

Vigência do Contrato Original:  01 de julho de 2016 a 30 de abril de 2017 

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

01 de abril de 2020 a 18 de dezembro de 2020 

 

Constatamos na fl. 186 que a Secretária Municipal de Educação informou que nas fls. 196 a 204 manifestou-se 

solicitando a renovação do contrato de nº 052/2016 que atende o transporte escolar. 

 

3.2.6.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo  

 

Na fl. 196 constatamos o Memorando da SMED nº 067/2020 de 03 de março de 2020 onde a Secretária 

Municipal de Educação solicitou e justificou o aditamento do contrato de nº 052/2016 junto à Empresa 

Agromáquinas Locações Ltda ao Gabinete do Prefeito. 

 

Consta no processo na fls. 199 a Justificativa, porém sem estar assinada pelo Fiscal do Contrato, que é o mesmo 

responsável pela Gestão do Programa Estadual do Transporte Escolar – PETE/ES. A referida Justificativa ratifica 

o pedido para prorrogação de contrato acima citado relatando sobre a importância da realização dos referidos 

serviços, os quais são de natureza continuada e extrema necessidade e podem ainda ser prorrogados a critério 

da administração. 

 

Constatamos nas fls. 200 e 202 a 204 as Certidões Negativas de regularidade fiscal Trabalhista, Municipal, 

Estadual e de FGTS, constando na fl. 201 uma comprovação de tentativa de emissão da Certidão Negativa 

Federal, não havendo êxito na sua emissão. 

 

Constatamos o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal 48 a 52 – 118 a 121 – 174 a 177 conforme aditivos 

realizados ao longo dos exercícios. 

 

Constatamos o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal nas fls. 205 a 207 relatando que na ocasião 

manifestou-se favorável ao aditamento do contrato, desde que sejam observadas as orientações mencionadas 

na conclusão do Parecer. 

 

• Demonstrar a permanência da vantajosidade, em obediência ao Inciso II do Art. 57 da Lei de Licitações; 

• Que seja juntada no processo a reserva orçamentária; 

• A Autorização dos ordenadores de despesas para celebrar o aditamento; 

• Que seja realizada a publicação do aditamento  

 

Não constatamos documentos que comprovem a vantajosidade por parte do Município em permanecer com o 

contrato, afim de atender a orientação de n° 1 da Conclusão do Parecer Jurídico, somente identificamos 

anexados ao processo, as justificativas apresentadas pela secretaria de educação, conforme foram sendo 

realizados os aditivos ao longo dos exercícios: Fls: 46, 53/54, 84/87, 105/108, 122/123, 166/169 e 196/199. 
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Constatamos nas fls. 210 e 211 as Notas de Emprenho de nº 0000275/2020 e 0000276/2020 em favor à 

Empresa Agromáquinas Locações Ltda, demonstrando a reserva orçamentária. 

 

Localizamos na fl. 209 a Autorização do Prefeito Municipal para providenciar o aditamento do contrato solicitado. 

 

Constatamos também o Parecer Jurídico pela legalidade da Minuta constante nas fls. 212/214. 

Observamos no processo nas fls. 215/216 as Notas de Empenho de nº 1228/2020 no valor de R$ 41.463,48 e 

1229/2020 no valor de R$ 33.689,37 ambas em favor da Empresa Agromáquinas Locações Ltda. 

 

Constatamos nas fls. 218/220 o Sexto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 

052/2016 assinado em 12 de março de 2020, entre o Município de Santa Teresa / ES e a Empresa Agromáquinas 

Locações Ltda com duração de 01 de abril de 2020 até 18 de dezembro de 2020, bem como sua publicação no 

Diário Oficial da União no dia 12 de março 2020 de acordo com a fl. 221. 

 

3.2.6.2 Da Tramitação do Processo 

 

Identificamos que o trâmite inicial do processo não seguiu o que está estabelecido na Instrução Normativa 

inspecionada, pois o mesmo foi tramitado pela Secretaria Municipal de Educação para o Gabinete do Prefeito e 

posteriormente foi encaminhado a Procuradoria Jurídica e ao Secon – Setor de Contabilidade, sendo que o 

processo deveria de acordo com a redação da Instrução Normativa ser encaminhado inicialmente para a 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.  

 

3.2.7 Processo de n° 5840/2020 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Transportes  

Empresa Contratada: Mapfre Seguros Gerais S.A      

Assunto:   Pedido de Aditamento do Contrato nº 036/2017 por mais 12 (doze) 

meses, firmado entre o Município de Santa Teresa - ES e a Empresa 

Mapfre Seguros Gerais S.A.      

Nº do Contrato:  036/2017 

Objetivo do Contrato: Constitui objeto do presente contrato a execução, pela contratada, 

sob regime de empreitada por preço unitário, para Prestação de 

Serviços de Empresa especializada em Seguro Total de automóveis 

destinado aos veículos pertencentes a frota Municipal de Santa 

Teresa – ES, com reserva de cota de até 25% para participação 

exclusiva de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e Lote 

exclusivo para Micr empresa e Empresa de Pequeno Porte.    

Valor do Contrato Original: R$ 11.613,00 

Valor solicitado no Aditamento: R$ 11.613,00 

Vigência do Contrato Original:  16 de março de 2017 até 15 de março de 2018 (doze meses) 

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

16 de maio de 2020 até 15 de maio 2021 

 

3.2.7.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo  

 

Constatamos na fl. 02 a manifestação do Secretário Municipal de Transportes, solicitando ao Gabinete do 

Prefeito através do Memorando da SMTR nº 020/2020 de 05 de maio de 2020 a renovação do contrato de nº 

036/2017 junto à Empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, a fim de atender as demandas de todas as Secretarias 

Municipais. 
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Constatamos nas fls. 05 a 10 o Cartão do CNPJ e as Certidões Negativas de regularidade fiscal da Empresa 

(Estadual, Trabalhista, Federal e FGTS) faltando a Certidão Negativa Municipal sendo a falta da referida certidão 

citada nas orientações na Conclusão do Parecer Jurídico Municipal.  

Posteriormente no processo constatamos na fl. 201 a Certidão Negativa relativa aos Tributos Municipais da 

Empresa Mapfre Seguros Gerais S/A. 

 

Constatamos nas fls. 28 a 50, cópia do Contrato de Prestação de Serviços de nº 036/2017   com seus respectivos 

Aditivos e Publicações.   

 

Constatamos nas fls. 51 a 55 pesquisa de preços de mercado através das propostas de seguros de veículos 

com a finalidade de comprovar a vantajosidade para o Município no aditamento do referido contrato de nº 

036/2017.  

 

Empresa Valor da Proposta Fls 

Bradesco Seguros   R$ 14.000,00 51 

Liberty Seguros 

 

R$ 15.070,00 52 

Sul América Seguros R$ 13.000,00 53 

Mapfre Seguros Gerais S.A R$ 11.000,00 54 a 55 

 

Constatamos o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal nas fls. 197 a 200 opinando favoravelmente ao 

aditamento do contrato de nº 036/2017, desde que sejam observadas as orientações mencionadas na Conclusão 

do Parecer. 

• Constar nos autos as certidões de regularidade fiscal municipal da Empresa Mapfre Seguros Gerais S/A; 

• Que seja juntada no processo a reserva orçamentária; 

• Que seja juntada no processo a autorização dos ordenadores de despesas para celebrar o aditamento; 

• Seja realizada a publicação do aditamento. 

 

Constatamos as Notas de Pré Empenho nas fls. 206 a 211 demonstrando a reserva orçamentária a ser utilizada. 

 

Evidenciamos nas fls. 224 a 227 a Minuta do Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de 

Serviços nº 036/2017.   

 

Localizamos na fl. 205 verso o Parecer da Procuradoria Jurídica opinando pela legalidade da minuta supracitada. 

 

Constatamos nas fls. 242 a 243 as seguintes Notas de Empenho em nome da Empresa Mapfre Seguros Gerais 

S/A referentes aos valores a serem pagos do contrato de nº 036/2017: 

• Nota de Empenho de nº 0001853 de 22/05/2020 no valor de R$ 8.824,00 e 

• Nota de Empenho de nº 0001854 de 22/05/2020 no valor de R$ 2.789,00. 

 

Constatamos nas fls. 259 a 262 o Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 

036/2017 assinado no dia 15 de maio de 2020 entre o Município de Santa Teresa – ES e a Empresa Mapfre 

Seguros Gerais S.A, bem como a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo no 

dia 03 de junho de 2020 nas fls. 263 a 264. 

 

3.2.7.2 Da Tramitação do Processo 
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Identificamos que o trâmite inicial do processo não seguiu o que está estabelecido na Instrução Normativa 

inspecionada, pois o mesmo foi protocolado pela Secretaria Municipal de Transporte para a Procuradoria 

Jurídica Municipal e posteriormente foi encaminhada para o Gabinete do Prefeito e o Secon – Setor de 

Contabilidade, sendo que o processo deveria de acordo com a redação da Instrução Normativa ser encaminhado 

inicialmente para a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

 

3.2.8 Processo de n° 3819/2018 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  

Empresa Contratada: Empresa Topograph Engenharia Ltda     

 

Assunto:   Aditamento de prazo em Contrato de Prestação de Serviço. 

Nº do Contrato:  083/2018 

Objetivo do Contrato: Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviço de 

limpeza dos Rios São Lourenço, São Pedro e Timbuí no Município 

de Santa Teresa/ES, incluindo transporte e destinação final de 

resíduos com fornecimento de material e o Emprego de 

equipamentos necessários à execução dos serviços.  

Valor do Contrato Original: R$ 159.361,82 

Valor solicitado no Aditamento: R$ 159.361,82 (manteve o mesmo valor) 

Vigência do Contrato Original:  03 de setembro de 2018 com duração de 12 meses 

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

03 de setembro de 2019 até 02 de setembro de 2020  

 

O processo se refere a contratação de Empresa especializada em limpeza, transporte e destinação final de 

resíduos de limpeza de rios. 

 

3.2.8.1 Dos documentos e despachos localizados no Processo  

   

Constatamos neste mesmo processo de origem, na fl. 219 verso a manifestação da Secretária Municipal de 

Planejamento e Assuntos Estratégicos relatando o parecer Fiscal do Contrato sobre a necessidade de manter 

limpo o leito dos Rios Timbuí, São Lourenso e São Pedro fl. 257 solicitando por tanto ao Setor de Contratos e 

Convênios prorrogação ao Contrato de nº 083/2018.  

 

Na fl. 259 localizamos no processo um e-mail e um Ofício da Empresa Topograph Engenharia Ltda - EPP 

manifestando-se ao Município o interesse na prorrogação de contrato de nª 083/2018. 

 

Constatamos nas fls. 260 a 266 os seguintes orçamentos: 

Empresa Valor R$ Fls. 

Envix Engenharia Ltda 200.430,00 260 a 261 

WF Engenharia Ltda 191.008,72 262 a 263 

Corpos Saneamento e Obras Ltda 207.896,20 264 a 266 

Empresa Topograph 159.361,82 De acordo com publicação do Contrato fls. 

287 

  

Localizamos nas fls. 267 a 272 as Certidões Negativas (Federal, Trabalhista, Estadual, Municipal de Vitória, 

Municipal de Santa Teresa e FGTS). 

 

Evidenciamos nas fls. 274 a 277 o Parecer Jurídico relatando que sobre a solicitação de aditamento solicitada 
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no processo, não vislumbra na ocasião óbice à dilação pretendida, desde que sejam observadas as seguintes 

orientações: 

 

• Que seja juntada neste processo a reserva orçamentária; 

• Constar nos autos autorização do ordenador de despesa; 

• Que seja realizada a publicação do aditamento. 

 

Localizamos na fl. 273 verso a autorização do aditamento do Contrato assinada pelo Prefeito Municipal 

ordenador de despesa. 

 

Constatamos na fl. 278 a Nota de Pré Empenho de nº 000759/2019 demonstrando a reserva orçamentária. 

 

Evidenciamos nas fls. 279 a 281 a Minuta do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato do Contrato de nº 

083/2018. 

 

Localizamos a Nota de Empenho de nº 0003637/2019 no dia 09/08/2019 em favor da Empresa Topograpy 

Engenharia Ltda. 

Constatamos nas fls. 284 a 286 o Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 

083/2018 firmado entre a Empresa Topograph Engenharia Ltda – EPP e o Município de Santa Teresa assinado 

no dia 09 de Agosto de 2019.   

 

Consta também a Publicação do Resumo do Primeiro Termo de Aditamento na fl. 287 no Diário Oficial dos 

Poderes do Estado na data de 16 de agosto de 2019. 

 

3.2.8.2 Da Tramitação do Processo 

 

Constatamos através dos despachos que a tramitação do pedido de aditamento seguiu o estabelecido na 

Instrução Normativa.    

 

3.2.9 Processo de n° 6830/2020 

Secretaria de Origem: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

Empresa Contratada: Empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda 

Assunto:   Pedido de Aditamento de Prazo de Contrato de Prestação de 

Serviço. 

Nº do Contrato:  080/2018 

Objetivo do Contrato: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de coleta, transporte, transporte, tratamento e destinação final de 

medicamentos vencidos no Município de Santa Teresa – ES.        

Valor do Contrato Original: R$ 10.395,00 

Valor solicitado no Aditamento: R$ 10.395,00 

Vigência do Contrato Original:  29 de agosto de 2018 até 28 de agosto de 2019 

Vigência Atual com o Novo 

Aditamento do Contrato: 

29 de agosto de 2020 até 28 de agosto de 2021 

 

3.2.9.1 Dos Documentos e Despachos Localizados no Processo  

 

Constatamos na fl. 02 a manifestação da Empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda sobre o 
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interesse na prorrogação de prazo do Contrato de Prestação de Serviço de nº 080/2020 junto ao Município de 

Santa Teresa - ES. 

 

Constatamos também na fl. 03 o despacho do Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal opinando pela 

legalidade do aditamento pretendido, sendo necessário juntar nos autos os seguintes  documentos: 

 

• Relativos à regularidade fiscal, trabalhista e FGTS; 

• Autorização da autoridade competente; 

• Demonstrar a continuidade da vantajosidade; 

• Reserva Orçamentária; 

   

Constatamos nas fls. 04 a 09 uma cópia do Contrato de Prestação de Serviços de nº 080/2018 e nas fls. 10 a 

11 o Primeiro Termo de Aditamento do mesmo.  

 

Constatamos nas fls. 12 a 16 com a finalidade de atender o Parecer Jurídico as Certidões Negativas de Débito 

do FGTS, Trabalhista, Estadual, Municipal de Cariacica e a Certidão Negativa de Primeira Instância de Falência 

e Concordata. 

 

Constatamos nas fls. 17 a 19 como demonstração de vantajosidade de continuidade do contrato os orçamentos 

das seguintes empresas: 

Empresa Valor R$ Fls. 

Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda 10.395,00 17 

Florestal Coletas e Prestação de Serviços Ltda - EPP    17.340,00 18 

Florinense Comércio e Serviços Ltda EPP  19.875,00 19 

         

Constatamos na fl. 20 a Autorização do Pedido de Aditamento emitida pelo ordenador de despesa, o Prefeito 

Municipal no dia 24 de julho de 2020. 

 

Localizamos na fl. 21 a Nota de Pré Empenho de nº 000526/2020 em favor da Empresa Ambiental Coleta de 

Resíduos e Serviços Ltda no valor de R$ 5.197,50 (cinco mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos) 

com data de 27 de julho de 2020. 

 

Constatamos Minuta do Segundo Termo de Aditamento do Contrato de nº 080/2018 nas fls. 22 a 24. 

 

Constatamos na fl. 20 verso o Parecer da Procuradoria Jurídica Municipal se manifestando favoravelmente a 

Minuta das fls. 22 a 24.   

 

Localizamos na fl. 25 a Nota de Empenho de nº 0002560/2020 no valor de R$ 5.197,50 em favor da Empresa 

Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços Ltda, o que representa a reserva orçamentária para o exercício de 

2020.  

 

Constatamos nas fls. 27 a 29 o Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de nº 

080/2018, firmado entre o Município de Santa Teresa e a Empresa Ambiental Coleta de Resíduos e Serviços 

Ltda no valor de R$ 10.395,00 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais) válido de 29 de agosto de 2020 até 

dia 28 de agosto de 2021, bem como a sua Publicação no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES no dia 03 de 

agosto de 2020 de acordo as fls. 30 a 31.  

 

3.2.9.2 Da Tramitação do Processo 
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De acordo com os despachos no processo, constatamos que a tramitação não ocorreu de acordo com o 

estabelecido na Instrução Normativa, pois o processo foi protocolado pela Empresa Ambiental Coleta de 

Resíduos e Serviços Ltda para o Gabinete que posteriormente encaminhou para a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente não passando o pedido inicialmente pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos 

de acordo com o que estabelece a Instrução Normativa inspecionada. 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

4.1 Devem ser alterados os Artigos e Incisos apontados neste Relatório de Inspeção da 

Instrução Normativa 

 

Recomendamos ao Setor de Contratos e Convênios que providencie as alterações dos Artigos e Incisos da 

norma apontadas nos Achados e Constatações neste Relatório (fls. 2, 3 e 4). 

 

4.2 Do Atendimento das Orientações do Parecer Jurídico 

 

Recomendamos que a Administração Pública observe e atenda às recomendações do Parecer da Procuradoria 

Jurídica do Município em todos os pedidos de aditamento de contratos.     

 

4.3 Devem ser anexadas todas as Certidões Negativas de Regularidade Fiscal das Empresas 

que firmarem contratos com o Município.   

 

Constatamos através da análise em alguns processos de pedidos de aditamento que os mesmos não possuem 

todas certidões negativas exigidas.  

 

Recomendamos que as Secretarias de Origem na elaboração do processo anexem todas as Certidões 

Negativas de Regularidade Fiscal das Empresas que firmarem contrato com o Município conforme o que 

estabelece a Instrução Normativa.    

 

4.4 Elaboração de uma Nova Versão da Instrução Normativa 

 

Diante dos achados através da entrevista (CheK List) sobre a Instrução Normativa e da inspeção em processos 

de solicitação de Aditamento de Contrato, recomendamos que a Secretaria Municipal de Administração e 

Recursos Humanos através do Setor de Contratos e Convênios elabore “nova versão” da Instrução Normativa 

de nº 02/2014 – Versão 03 do Sistema de Contratos e Convênios, para que a referida Norma atualize a redação 

dos artigos e que a mesma retrate com  exatidão as rotinas e procedimentos dos processos de pedido de 

aditamento de contrato.       

 

5. CONCLUSÃO  

 

A inspeção realizada na Instrução Normativa de nº 02/2014 Versão 03 do Sistema de Contratos e Convênios e 

as análises nos processos de pedidos de aditamento de contratos. com a finalidade de averiguar as rotinas e 

procedimentos para os referidos pedidos de aditamentos no Município de Santa Teresa - ES. 

 

As constatações e recomendações da inspeção foram descritas neste Relatório.   

 
Encaminhamos o Relatório para ciência e adoção de providências em relação aos itens 4.1, 4.2,  4.3 e 4.4 por 
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parte da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e Setor de Contratos e Convênios, e 

posteriormente que o mesmo seja encaminhado para o Gabinete do Prefeito Municipal, para conhecimento e 

manifestação, e após, retorne para esta Unidade Central de Controle Interno - UCCI para acompanhamento das 

alterações recomendadas e arquivamento. 

 

Santa Teresa – ES, 28 de outubro de 2020 

 

 

MARGARETI APARECIDA NOVELLI COSME 

Controladora Geral Municipal   

 

DOUGLAS LUIZ NOVELLI                                                                                     ROQUE BRÁS LUCHI 

     Analista Público Interno                                                                           Analista Público Interno  

 

  
 

CHECKLIST DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SCC Nº 02/2014 - Versão: 03 

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Esta Instrução Normativa dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos para a Formalização de Aditamentos 

de Contratos, observando a Instrução Normativa do Sistema de Compras e Licitações - SCL nº 01/2014 – Versão 

02 - Decreto nº 290/2016, de 03 de outubro de 2016, no âmbito da Prefeitura Municipal de Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 

DA BASE LEGAL 

 

Art. 3º - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder 

Executivo, no sentido de implementação da Unidade Central de Controle Interno – UCCI, do Município de Santa 

Teresa, sobre o qual dispõem:  

I.Lei Federal nº 8.666/1993;  

II.Lei Federal nº 13.019/2014; 

III.Lei Municipal nº 1.855/2008; 

IV.E demais legislações que guardem relação direta com as atividades contempladas nesta Instrução Normativa. 

Sim (x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 4º - Competem às Unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades; 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus termos. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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Art. 5º - Compete ao Requerente: 

I. Elaborar pedido de Aditamento ao Contrato e protocolar, este requerente pode ser o CONTRATANTE ou o 

CONTRATADO. 

a) Se o aditamento referir-se a prazo deverá ser protocolado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 

vencimento do prazo; 

Obs: Este artigo deverá fazer parte do capítulo dos Procedimentos. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

b) Se o aditamento referir-se a valor a ser reajustado, deverá ser protocolado dentro do prazo de vigência, sendo 

que o novo valor vigorará a partir da assinatura do aditivo; 

Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

c) Se o Aditamento referir-se a outras alterações, deverá ser protocolado com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 6º - Compete ao Setor de Protocolo: 

I. Protocolar o pedido de aditamento do contrato. 

Obs: O processo deverá ser enviado ao setor jurídico. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 7º - Compete à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos: 

I. Solicitar ao Setor de Contratos e Convênio cópia do respectivo contrato e aditivos anteriores, se existentes, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Obs: Esse procedimento será excluído da Instrução Normativa 

Sim (   ) Não (    ) Não se aplica (  x  ) 

 

Art. 8º - Compete ao Setor de Contratos e Convênios: 

I. Anexar cópias do Contrato que se almeja aditar e termos de aditamento caso existam e encaminhar para o fiscal 

do contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Obs: O processo deverá ser protocolado pela secretaria requisitante contendo a cópia do contrato e 

certidões. 

Sim (   ) Não (    ) Não se aplica (  x  ) 

 

II. Solicitar a verificação de débito ao SET, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Em caso de aditamento de valor, solicitar existência de dotação orçamentária ao SECON – Setor de 

Contabilidade, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Elaborar minuta do termo de aditamento e solicitar análise, parecer jurídico e a aprovação da Procuradoria 

Jurídica no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V. Realizar o cadastro do aditamento no sistema informatizado de compras e solicitar o empenho ao SECON – 

Setor de Contabilidade se o aditamento tratar-se de alteração de valor, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
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Obs: Sugestão de começar o texto do inciso com a especificação “ se o aditamento tratar-se de Alteração 

de valor...” 

Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI. Imprimir, realizar a publicação do extrato, colher assinaturas das partes e testemunhas, realizar a distribuição 

das vias do aditamento às partes envolvidas e arquivar via do setor em pasta própria junto ao Contrato original. 

a) Em caso de aditamento de contrato referente a Serviços de Engenharia com valor igual ou superior a R$ 

33.000,00 (trinta e três mil reais), cadastrar no GEO-OBRAS no site do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VII. Encaminhar o processo para acompanhamento, fiscalização e arquivamento na secretaria responsável pelo 

Contrato. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 9º - Compete às Secretarias Municipais: 

I. Providenciar a pesquisa de mercado para verificar a vantajosidade da prorrogação do Contrato. 

Obs: O art. 9º passará a ser o 5º, devendo ter uma alteração para”providenciar a pesquisa de mercado 

através de 03 orçamentos ou mais para verificar...” 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Através do fiscal do contrato justificar a solicitação do aditamento ao Contrato e solicitar parecer jurídico quanto 

à legalidade do pedido de aditamento, e informar dotação orçamentária, com prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis. 

Obs: Através do Fiscal do contrato ou do secretário da pasta (dependendo do caso) solicitar o 

aditamento. 

Sim (x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Providenciar junto ao Contratado todas as certidões atualizadas que foram exigidas por ocasião do Contrato. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV. Se o pedido for considerado ilegal pela procuradoria jurídica arquivar o processo em arquivo próprio. 

Obs: O texto do inciso deverá ser alterado “ Se o pedido for considerado legal pela Procuradoria Jurídica, 

o mesmo deverá ser devolvido para a Secretaria”. 

Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V. Se o SECON – Setor de Contabilidade confirmar a inexistência de dotação orçamentária, solicitar 

suplementação. 

Obs: Não compete as secretarias requisitantes esrte inciso. 

Sim (   ) Não (    ) Não se aplica (  x  ) 

 

Art. 10 - Compete à Procuradoria Jurídica: 

I. Após parecer opinativo sobre a procedência ou improcedência do requerimento em observância à Lei, 

encaminhar ao CGAB – Chefia de Gabinete para decisão do Prefeito Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis. 

Obs: Retirar a palavra improcedencia do texto do inciso I do artigo 10, alterar também o setor de destino 

do requerimento de CGAB para SCC. 
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Sim (   ) Não ( x   ) Não se aplica (    ) 

 

II. Opinar pela aprovação ou não da Minuta do Termo de Aditamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

Sim (  X ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 11 - Compete ao Gabinete do Prefeito: 

I. Decidir sobre a elaboração do Termo de Aditamento ao Contrato. 

Obs: Texto do inciso I do artigo 11 “Autorizar sobre a alaboração do Termo de Aditamento ao Contrato”. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Assinar o termo de aditamento. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 12 - Compete ao Setor de Tributação: 

I. Verificar a existência de Débitos em nome do Contratado, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

a) Em caso de o contratado possuir Débitos, entrar em contato com o requerente para resolver a pendência; 

Obs.: Trocar requerente por contratada. 

Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

b) Em caso de o Contratado não possuir Débitos encaminhar ao Setor de Contratos e Convênios. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 13 - Compete ao Setor Contábil: 

I. Confirmar Dotação Orçamentária, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

a) Se possuir Dotação Orçamentária informar ao Setor de Contratos e Convênios a Dotação; 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

b) Se não possuir Dotação Orçamentária encaminhar para a Secretaria Municipal responsável pelo Contrato. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II. Empenhar o Termo de Aditamento ao Contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis; 

Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

III. Devolver o processo para o Setor de Contratos e Convênios. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 14 - Somente o Prefeito Municipal ou o Secretário Municipal de Saúde são considerados autoridade 

competente para assinar Termos de Aditamento assumidos pela Administração Direta. 
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Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 15 – Os prazos previstos nesta Instrução Normativa poderão justificadamente ser prorrogados de acordo 

com a demanda interna de cada setor. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 16 - Os contratos firmados pelo Município poderão ser alterados com as devidas justificativas através de 

Termos de Aditamentos, desde que estejam em conformidade com os Termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 

de 1993. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 17 - Todos os Termos Aditivos, antes de serem firmados pela Administração e pelo contratado, deverão ser 

examinados e aprovados pela Procuradoria Jurídica do Município. 

Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 18 - A publicação resumida do Instrumento do Termo de Aditamento na imprensa oficial, condição essencial 

para sua eficácia, será providenciada pelo Setor de Contratos e Convênios até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, qualquer que seja seu 

valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no Artigo 26 da Lei. 8.666/1993. 

 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Sugestões: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Nome do Servidor(a):   Diego Botelho Gottardi 

Função: Gerente Municipal 

 

Nome do Servidor(a): Virginia Brozon Corteletto 

Função: Auxiliar Administrativo 

Santa Teresa – ES, 03/09/2020 
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA  

Nº 01/2014 – VERSÃO 02 – DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE 

 

1. INTRODUÇÃO:  

 

Em observância ao Plano Anual de Auditoria, Exercício de 2020, desenvolvemos inspeções nas Instruções 

Normativas das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES.  

Atendendo ao Cronograma apresentamos o Relatório de Inspeção da Instrução Normativa nº 01/2014 - Versão 

02 do Sistema de Meio Ambiente, que integra um conjunto de ações visando o Licenciamento Ambiental no 

Município de Santa Teresa – ES. 

 

O trabalho foi realizado no mês de março de 2020, com visita In loco na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Foi usado o método de questionário/entrevista desenvolvido de acordo com as responsabilidades e 

procedimentos elencados na Instrução Normativa acima mencionada, e os pontos de controle sobre os 

procedimentos que são adotados. 
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O objetivo através do levantamento é analisar os procedimentos e ações da Instrução Normativa, inspecionando, 

através da análise de suas atividades e funções, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos 

responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-

los, evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas. 

 

Nenhuma restrição foi imposta quanto ao método ou extensão dos trabalhos. Os procedimentos para execução 

do levantamento das informações foram aplicados de acordo com a natureza e atividade da unidade 

inspecionada e abrangeram suas áreas de atuação. As informações foram coletadas através de entrevista a 

Secretária Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa – ES.  

 

2. BASE LEGAL: 

 

•Lei Municipal nº 2.696/2018; 

•Decreto nº 074/2018 que regulamenta as normas do Licenciamento Ambiental das atividades potenciais ou 

efetivamente poluidoras instaladas ou serem instaladas no Município de Santa Teresa; 

•Instrução Normativa de nº 01/2014 – Versão 02 do Sistema de Meio Ambiente – SMA. 

  

3. DOS ACHADOS E CONSTATAÇÕES: 

A Unidade Central de Controle Interno - UCCI iniciou o trabalho de inspeção realizando entrevista (Chek List) na 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, baseada nos artigos da Instrução Normativa de nª 01/2014 - 

Versão 02 do Sistema de Meio Ambiente, que integra um conjunto de ações, visando o Licenciamento Ambiental 

no Município de Santa Teresa – ES.   

 

Constatamos na entrevista com a Secretária Municipal de Meio Ambiente que o Inciso VI do Art. 8º da Norma 

precisa de uma complementação no Texto, acrescentando ao término do mesmo a frase “ou o seu 

indeferimento”. 

 

Outra constatação na entrevista foi em relação ao Inciso II do Artigo 14 da Instrução Normativa que relata sobre 

quando for indeferido o pedido de Licença Ambiental. No Artigo deve ser acrescentada a frase 

“Inconsistências dos dados fornecidos na apresentação dos documentos” alterando o texto do Inciso II 

para: “na falta de documentos e dados fornecidos incorretamente e nas inconsistências dos dados 

fornecidos na apresentação dos documentos”.     

 

3.1 DOS TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL:   

 

De acordo com o Art. 6° do Decreto Municipal nº 074/2018 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após a 

análise e aprovação de requerimento da documentação, informações e projetos apresentados pelas partes 

interessadas, poderá a Secretaria expedir os seguintes instrumentos do licenciamento ambiental:  

I.Licença Municipal Prévia (LMP); 

II.Licença Municipal de Instalação (LMI);  

III.Licença Municipal de Operação (LMO);  

IV.Licença Municipal de Operação para Pesquisa (LOP);  

V.Licença Municipal de Regularização (LMR); 

VI.Licença Municipal Única (LMU); 

VII.Licença Municipal Simplificada (LMS); 

VIII.Autorização Ambiental (AA); 

IX.Anuência Prévia Municipal. 
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Após a entrevista, a Unidade Central de Controle Interno solicitou os processos a seguir de pedidos de licença 

ambiental junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para inspeção e acompanhamento das Rotinas e 

Procedimentos da Instrução Normativa:  

 

3.2 DOS PROCESSOS DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL: 

3.2.1 Processo nº 337/2020 – Requerente: Elizeu Gonring 

 

1. Licença Municipal de Regularização 

      Atividade a ser Licenciada: Secagem Mecânica de Grãos. 

 

2. Licença Municipal Simplificada 

      Atividade a ser Licenciada: Pilagem de Grãos. 

 

Relação dos documentos das Licenças acima mencionadas. 

 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 02);  

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal de Regularização (fls. 03);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 

•Documentação do Requerente (fls. 08); 

•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 09); 

•Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 10); 

•Extrato para Registro em Cartório – Escritura Pública de Doação (fls. 11); 

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 12/30); 

•Cadastro Ambiental Rural – CAR (fls. 31/36); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 37). 

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Simplificada (fls. 38);  

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 39); 

•Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Elaboração de Projeto (fls. 40); 

•Formulário de Caracterização do Empreendimento (fls. 41/61); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 62); 

•Constam cópias do DAM – Documento de Arrecadação Municipal – Taxas de Licenciamento de Regularização 

e Simplificada quitados (fls. 65/66); 

•Publicação da Licença Ambiental Classe I e Simplificada no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 67); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental (fls. 68); 

•Parecer Técnico da SMMA nº 006/2020 (fls. 69/71); 

•Anexo I – Relatório Fotográfico (71v / 72); 

•Anexo II – Minuta de Termo de Compromisso Ambiental (fls. 72v / 75); 

•Licença Municipal de Regularização (fls. 76); 

•Termo de Compromisso Ambiental nº 001/2020 (fls. 77 a 81v); 

•Publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado na data de 05 de março de 2020, relatando que o 

Requerente obteve junto a SMMA a Licença Ambiental de Regularização de nº 001/2020 (fls. 82).            

      

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

3.2.2 Processo nº 16370/2019 – Requerente: Comércio de Madeiras Serrana Eirelli. 

 

       1. Licença Municipal de Regularização 

      Atividade a ser Licenciada: Serraria e/ ou fabricação de artefatos e estruturas de madeira.  

 

Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 02);  

•Requerimento de Licença Ambiental (fls. 03);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental – TRA (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 

•Documentação do Requerente (fls. 08); 

•Comprovante de Renovação de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental –   Pessoa 

Física (fls. 09); 

•Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 10); 

•Contrato Social da Empresa (fls. 11 a 14); 

•Contrato de Locação Comercial (fls. 15 a 22);  

•CNPJ da Empresa Comércio de Madeira Serrana Eireli (fls. 23);  

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 24/42);  

•Cadastro Técnico Federal da Empresa (fls. 43); 

•Alvará de Autorização para Funcionamento – Corpo de Bombeiros Militar (fls. 44); 

•Alvará de Aprovação de Projeto e execução de Obra (fls. 46); 

•Projeto de Arquitetura (fls. 47/49); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 50); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Protocolo devidamente quitado (fls. 51);  

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Ambiental devidamente quitado (fls. 53/54); 

•Publicação referente a Licença Ambiental de Regularização para a Atividade de Serrarias no Diário Oficial dos 

Poderes do Estado (fls. 55); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental (fls. 56); 

•Parecer Técnico/SMMA nº 002/2020 (fls. 57 a 62v); 

•Minuta de Termo de Compromisso Ambiental (fls. 63 / 66); 

•Licença Ambiental Municipal de Regularização (fls. 67/67v); 

•Termo de Compromisso Ambiental nº 002/2020 (fls. 68 a 73); 

•Encaminhamento de Condicionantes pelo Representante legal da Empresa (fls. 74); 

•Publicação referente a Licença Ambiental de Regularização para a Atividade de Serrarias no Diário Oficial dos 

Poderes do Estado (fls. 75); 

•Anexo comprovante de atendimento das Condicionantes 3.3 (fls. 76). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.3 Processo nº 16.779/2019 – Requerente: Sebastião Nunes de Oliveira 

 

1. Licença Ambiental Municipal Única 

Atividade a ser Licenciada: Serraria e/ ou fabricação de artefatos e estruturas de madeira. 
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 Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 02);  

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Única (fls. 03);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 

•Documentação do Requerente (fls. 08); 

•Comprovante de Renovação de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa 

Física (fls. 09); 

•Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls. 10/11); 

•Certidão de Registro de Imóvel (fls. 12/15); 

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 16/36); 

•Licença Ambiental Municipal Única (fls. 37/40); 

•Procuração particular (fls. 41); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 42); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Protocolo devidamente quitado (fls. 43/44);  

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licenciamento Ambiental devidamente quitado (fls. 

47/48);  

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Única para a Atividade de Terraplanagem no Diário Oficial 

dos Poderes do Estado (fls. 49); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental (fls. 50); 

•Parecer Técnico/SMMA nº 002/2020 (fls. 51 a 56); 

•Minuta de Licença Municipal Única (fls. 57 / 60); 

•Licença Ambiental Municipal Única (fls. 61/63); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Única para a Atividade de Terraplanagem no Diário Oficial 

dos Poderes do Estado (fls. 64). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.4 Processo nº 4769/2019 – Requerente: Ronaldy Mariano Merotto 

 

1. Licença Municipal Simplificada 

             Atividade a ser Licenciada: Lavagem de veículos com ou sem rampa ou fosso. 

 

2. Licença Municipal Prévia e Licença Municipal de Instalação 

             Atividade a ser Licenciada: Lavagem de veículos com ou sem rampa ou fosso. 

 

Relação dos documentos das Licenças acima mencionadas. 

 

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Simplificada (fls. 02);  

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 03); 

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Lista de Taxas do Licenciamento Ambiental (fls. 05); 
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•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 06);  

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 07); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 08); 

•Documentação do Requerente (fls. 09); 

•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 10); 

•Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fls.11); 

•Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (fls. 12 / 15); 

•Comprovante de Residência (fls. 16); 

•Formulário de Caracterização do Empreendimento (fls. 17 / 30); 

•Relatório Descritivo e Fotográfico (fls. 31 / 38);  

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Protocolo devidamente quitado (fls. 39);  

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Simplificada para lavagem de veículos com ou sem rampa, 

fosso na localidade de São Lourenço no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 42). 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Municipal Simplificada devidamente quitado 

(fls. 43); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental (fls. 44); 

•Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ao requerente (fls. 45 e verso). 

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Prévia e Licença Municipal de Instalação (fls. 46); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 47); 

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 48/61); 

•Relatório Descritivo e Fotográfico (fls. 62/70); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 71); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Ambiental devidamente quitado (fls. 72); 

•Parecer Técnico/SMMA nº 173/2019 (fls. 73/79); 

•Minuta de Licença Municipal de Instalação (fls. 80/82); 

•Licença Municipal de Instalação (fls. 84/85); 

•Licença Municipal Prévia (fls. 86); 

•Publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado referente a Licença Ambiental Municipal Prévia e Licença 

Ambiental Municipal de Instalação para garagem de ônibus e outros veículos (fls. 88); 

•Relatório Fotográfico para atender a Condicionante nº 04 da Licença Municipal de Instalação (fls. 89/94). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.5 Processo nº 16071/2018 – Requerente: Cervejaria Três Santas 

 

1. Licença Municipal Prévia e de Instalação 

Atividade: Fabricação de Cervejas, Chopes e Maltes, exceto artesanal. 

Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Prévia e de Instalação (fls. 02);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 03); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 04); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 05); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 06); 

•Cartão do CNPJ da Empresa (fls. 07); 

•Documentação do Requerente, Representante Legal (fls. 08/09); 
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•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 10); 

•Anotação de Função Técnica de Profissionais Autônomos (fls. 11); 

•Contrato de Constituição da Sociedade Cervejaria Três Santas Ltda (fls. 12/15); 

•Contrato de Locação Sítio Três Santas (fls. 16); 

•Contrato de Constituição da Sociedade Cervejaria Três Santas Ltda (fls. 18/21 verso); 

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 22/38); 

•Registro de Responsabilidade Técnica – RRT (fls. 39/41); 

•Projeto de Tanque de Evapotranspiração para Tratamento do Esgoto Sanitário (fls. 42/47); 

•Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e Declaração Ambiental da Atividade (fls. 48/51); 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 52); 

•Lista de Taxas do Licenciamento Ambiental (fls. 53); 

•Projeto Arquitetônico Legal e Aprovação (fls. 55/57); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Prévia e Instalação, para atividade de Fabricação de 

Cervejas, Chopes e Maltes, exceto artesanal no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 60); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxas de Licenciamento Ambiental devidamente quitado (fls. 

61/62); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental (fls. 63); 

•Despacho Técnico emitido pelo Biólogo e Engenheira Ambiental (fls. 64); 

•Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº 004/2019 (fls. 65/73); 

•Licença Ambiental Municipal Prévia (fls. 74 e verso); 

•Licença Ambiental Municipal de Instalação (fls. 75 a 76 verso); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Prévia e Instalação, para atividade de Fabricação de 

Cervejas, Chopes e Maltes, exceto artesanal no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 78); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Prévia e Instalação, para atividade de Fabricação de 

Cervejas, Chopes e Maltes, exceto artesanal no Jornal A Tribuna (fls.79); 

•Placa Informativa conforme solicitado na Condicionante (fls. 81); 

•Ofício da Técnica em Meio Ambiente para a Requerente apresentar Relatório Descritivo e Fotográfico no prazo 

de 15 dias (fls.82); 

•Fotos da Construção da Galeria conforme solicitado na condicionante (fls. 84/85);  

•Certidão Negativa de Débito Ambiental – NO FINAL DO PROCESSO – Sem nº de Página. 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.6 Processo nº 12043/2019 – Requerente: Dhyone Gomes Kennedy - MEE 

 

1. Licença Municipal Simplificada - Atividade: Fabricação de Caixas de Madeira para Uso Agropecuário e 

Paletes. 

 

Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 02);  

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Simplificada (fls. 03);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 
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•Cartão de CNPJ da empresa (fls. 08); 

•Documentação do Requerente (fls. 09); 

•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 10); 

•Anotação de Função Técnica de Profissionais Autônomos – AFT Autônoma (fls. 11); 

•Requerimento da Empresa na Junta Comercial (fls. 12); 

•Extrato para Transcrição do Terreno (fls. 13); 

•Formulário de Caracterização do Empreendimento (fls. 14/31); 

•Cadastro Ambiental Rural – CAR (fls. 32 a 34 verso); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 37); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Simplificada para Fabricação de Caixas de Madeira para 

uso Agropecuário e Paletes no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 40); 

•Contrato de Locação de Imóvel Comercial e Equipamentos (fls. 41/44); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Municipal Simplificada devidamente quitado 

(fls. 45); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental – CNDA nº 131/2019 (fls. 46); 

•Termo de Notificação nº 004/2020 ao Requerente (fls. 47); 

•Solicitação do Técnico em Meio Ambiente, para anexar no Processo 12043/2019, documentação para 

substituição do Titular do Processo para dar andamento ao mesmo (fls.48); 

•Cartão do CNPJ da Empresa (fls.49); 

•Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (fls.50); 

•Documentação do Requerente, Representante Legal (fls. 51); 

•Parecer Técnico da Bióloga da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº 008/2020 (fls. 52 a 57 verso); 

•Licença Ambiental Municipal Simplificada (fls. 58/60). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.7 Processo nº 11988/2019 – Requerente: Luiz Antônio da Silva 

 

1. Licença Municipal Simplificada -        Atividade: Secagem Mecânica de Grãos 

 

Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 02);  

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal Simplificada (fls. 03);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 

•Documentação do Requerente (fls. 08); 

•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 09); 

•Anotação de Função Técnica de Profissionais Autônomos – AFT Autônoma (fls. 10); 

•Extrato para Registro de Terreno Agrícola em Cartório (fls. 11); 

•Formulário de Caracterização do Empreendimento – Secagem Mecânica de Grãos (fls. 12/27); 

•Formulário de Caracterização do Empreendimento – Pilagem de Grãos de café (fls. 28/41); 

•Cadastro Ambiental Rural – CAR (fls. 42/50); 

•Procuração do Requerente para o Técnico em Meio Ambiente (fls. 51); 
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•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 52); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 53); 

•Solicitação do Técnico em Meio Ambiente, para anexar no Processo 11988/2019, a Publicação junto ao Diário 

Oficial (fls.57); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Simplificada para a Secagem Mecânica de Grãos, 

associada a Pilagem no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 58); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Municipal Simplificada devidamente quitado 

(fls. 59); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental – CNDA nº 097/2019 (fls. 60); 

•Registro de Denúncia Ambiental nº 067/2019 (fls. 61); 

•E-mail da Engenheira Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA encaminhando Ofício 

informando que o empreendimento se encontra em Área de Proteção Ambiental (fls. 62); 

•Ofício do Setor Técnico da SMMA nº 035/2019 para o Engenheiro Agrônomo (fls. 63/65); 

•Parecer Técnico nº 003/2020 da Engenheira Ambiental da SMMA (fls.66/76); 

•Licença Municipal Simplificada (fls.77 a 79 verso); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Simplificada para a Secagem Mecânica de Grãos, 

associada a Pilagem no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 81); 

•Foto da Placa de Licenciamento de Regularização (Simplificado) conforme solicitado na condicionante (fls. 82). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.8 Processo nº 7545/2019 – Requerente: Ednaldo José Dalmaschio 

 

1.Licença Ambiental Municipal de Operação 

       Atividade: Pátio de Estocagem, Armazém ou depósito para cargas gerais, em área / galpão aberto ou fechado, 

e materiais não considerados em enquadramento específico, inclusive para armazenamento e ensacamento de 

carvão, com atividades de manutenção ou lavagem de equipamentos ou unidades de abastecimento de veículos. 

 

Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Requerimento de Licença Ambiental Municipal de Operação (fls. 02);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 03); 

•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 

•Documentação do Requerente (fls. 08); 

•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 09); 

•Anotação de Função Técnica de Profissionais Autônomos – AFT Autônoma (fls. 10); 

•Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em Cartório (fls. 11/14); 

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 15/28); 

•Cadastro Ambiental Rural (fls. 29/31 verso); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 32); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal para Operação para a atividade de Pátio de Estocagem, 

Armazém ou depósito para cargas gerais, em área / galpão aberto ou fechado, e materiais não considerados em 

enquadramento específico, inclusive para armazenamento e ensacamento de carvão, com atividades de 
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manutenção ou lavagem de equipamentos ou unidades de abastecimento de veículos no Diário Oficial dos 

Poderes do Estado (fls. 37); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Municipal devidamente quitada (fls. 39); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental – CNDA nº 073/2019 (fls. 40); 

•Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº 132/2019 (fls. 41/56); 

•Licença Municipal de Operação (fls. 57/58 verso); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal Única no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 59); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal de Operação no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 

61); 

•Relatório Descritivo das Obras de Terraplanagem com Corte / Aterro – Condicionantes do processo (fls.63/68); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal de Operação no Diário Oficial dos Poderes do Estado (fls. 

69); 

•Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar em nome de outro requerente Vanderlei Dalmaschio (fls.71). 

 

Constatamos no processo acima que o Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar na (fls. 71) não está 

em nome do requerente (Pessoa Física), mas em nome de Pessoa Jurídica. Em contato através de e-mail com 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, questionamos a questão da documentação da Licença do Corpo de 

Bombeiros estar em nome de Pessoa Jurídica e não na Pessoa Física requerente da Licença. 

 

Em resposta ao e-mail acima citado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, informou inicialmente 

que trata-se de processo de licenciamento ambiental para a atividade de “Pátio de estocagem, armazém ou 

depósito para cargas gerais, em área/galpão aberto e/ou fechado (exceto produtos/resíduos químicos e/ou 

perigosos e/ou alimentícios e/ou combustíveis), e materiais não considerados em enquadramento específico, 

inclusive para armazenamento e ensacamento de carvão, COM atividades de manutenção e/ou lavagem de 

equipamentos e/ou unidade de abastecimento de veículos” na localidade da Rua São Lourenço, s/nº, Bairro São 

Lourenço, Santa Teresa/ES, a qual foi expedida a Licença Municipal de Operação/ Classe I/ Nº 002/2019 em 01 

de agosto de 2019. 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA  justificou no e-mail relatando que: “esclarecemos que a 

Escritura Pública de Compra e Venda encontra-se nas folhas 13 a 14, bem como Certidão do Cartório do 1º 

Ofício, Certidão nº 14/000669, dos autos do processo mencionado, constando área de 150.212,00 m² (cento e 

cinquenta mil, duzentos e doze metros quadrados) em nome do Sr. Ednaldo José Dalmaschio e do Sr. Vanderlei 

Carlos Dalmaschio, desta forma quando apresentado o Alvará do Corpo de Bombeiro na fl. 71 do processo, em 

nome de Vanderlei Carlos Dalmaschio – ME, serviu para a Secretaria de Meio Ambiente como cumprimento 

da condicionante 05 da Licença, uma vez que na Escritura o terreno consta em nome de ambos.” 

 

“Esclarecemos ainda que o Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros em nome de Vanderlei Carlos Dalmaschio 

ME, é referente a área de armazenamento Classe IV, conforme NBR 1551407 e Resolução ANP, atendendo a 

condicionante ambiental requerida por meio do licenciamento ambiental.” 

 

A justificativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclareceu o questionamento desta Unidade Central de 

Controle Interno, assim, não constatamos nenhuma inconformidade passível de apontamento nos documentos 

apresentados para o Licenciamento Ambiental.  

        

3.2.9 Processo nº 12057/2019 – Requerente: Silvia Pereira do Nascimento Wervloet  EPP 

 

Atividade: Renovação de Licença Ambiental Municipal de Operação 
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•Relação da Documentação para Requerimento de Licenciamento Ambiental (fls. 02);  

•Requerimento de Licença Ambiental de Renovação da Licença Ambiental (fls. 03);  

•Requerimento da CNDA – Certidão Negativa de Débitos e Danos Ambientais (fls. 04); 

•Formulário de Enquadramento da Atividade (fls. 05); 

•Termo de Responsabilidade Ambiental (fls. 06); 

•Termo de Comprometimento Ambiental (fls. 07); 

•Documentação da Requerente (fls. 08); 

•Comprovante de CNPJ - (fls. 09); 

•Comprovante de Cadastro Técnico Municipal de Instrumento de Defesa Ambiental – Pessoa Física (fls. 10); 

•Anotação de Responsabilidade Técnica (fls. 11); 

•Requerimento de Empresário na Junta Comercial do Espírito Santo (fls. 12); 

•Registro de Escritura Pública em Cartório (fls. 13/14); 

•Contrato de Comodato (fls. 15/16); 

•Sistema de Informação e Diagnóstico (fls. 17/38);  

•Registro de Recebimento do Cadastro Ambiental Rural – CAR no IDAF (fls. 39); 

•Lista de Taxas de acordo com o Decreto nº 074/2018 (fls. 40); 

•DAM - Documento de Arrecadação Municipal - Taxa de Licença Ambiental devidamente quitada (fls. 43); 

•Publicação referente a Licença Ambiental Municipal de Renovação de Licença de Operação no Diário Oficial 

dos Poderes do Estado (fls. 44); 

•Certidão Negativa de Débito Ambiental – CNDA nº 120/2019 (fls. 45); 

•Alvará de Autorização para Funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar (fls. 46); 

•Parecer Técnico nº 198/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (fls. 47/60); 

•Licença Municipal de Operação (fls. 61/63); 

•Encaminhamento da Requerente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente atendendo as Condicionantes de nº 

02 e 03 (fls. 64); 

•Publicação no Diário Oficial dos Poderes do Estado da Renovação de Licença de Operação para atividade de 

Serrarias e ou fabricação de Artefatos e estruturas (fls. 65); 

•Fotos da Placa instalada na Sede da Empresa atendendo a Condicionante nº 03 (fls. 66);  

•Encaminhamento pela Requerente atendendo as Condicionantes de nº 05 (fls. 67/68); 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.10 Processo nº 3253/2020 – Requerente: Carlos Augusto Meroto 

 

1. Dispensa de Licenciamento Ambiental  

Atividade: Desmonte de Rochas não vinculado à atividade de mineração. 

 

Relação dos documentos da Licença acima mencionada. 

 

•Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e Declaração Ambiental da Atividade (fls. 02 e 04);  

•Declaração Ambiental do Requerente (fls. 03); 

•Documentos do Requerente (fls. 05); 

•Parecer Técnico nº 020/2020 (fls. 08/11); 

•Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 06/2020 (fls. 12/13 verso). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 



                   
                                      

           PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
   Estado do Espírito Santo 

 
 
                                                

 Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

 

3.2.11 Processo nº 1471/2020 – Requerente: Oficina de Arcos Ltda 

 

1. Dispensa de Licenciamento Ambiental 

Atividade: Comércio de artefatos de madeiras, com ou sem depósito.    

 

•Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e Declaração Ambiental da Atividade (fls. 02/03);  

•Cartão de CNPJ (fls. 04); 

•Simplifica – Inscrição Estadual (fls. 05); 

•Declaração Ambiental Expedida pelo representante da Empresa (fls. 08); 

•Parecer Técnico da SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº 11/2020 (fls. 09/13); 

•Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº 

003/2020 (fls. 14/15). 

 

De acordo com o Anexo III do Decreto Municipal nº 074/2018, não constatamos nenhuma inconformidade 

passível de apontamento na relação da documentação requerida para o Licenciamento Ambiental. 

                  

3.3 Da Falta de Documentos na Instrução Normativa para Licenciamento Ambiental   

 

Não constatamos na Instrução Normativa vigente a relação da documentação para requerimento de Anuência 

Prévia Municipal e de Licenciamento Ambiental, além de não conter os Formulários exigidos conforme os Anexos 

III a VIII do Decreto Municipal nº 074/2018.   

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

4.1 Alterar o texto do Inciso I Artigo 6º da Instrução Normativa 

 

Com intuito de esclarecer ao cidadão a fase inicial para requerimento de Licenciamento Ambiental, 

recomendamos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente efetuar alteração no Artigo 6º, Inciso I da Norma, 

mencionando que o Setor de Protocolo somente dará entrada no pedido de Licenciamento Ambiental, após o 

cidadão ter se dirigido a Secretaria Municipal de Meio Ambiente munido de toda a documentação necessária 

conforme o Decreto Municipal nº 074/2018 para conferência da mesma, confrontando com o Cheklist 

disponibilizado na Secretaria. 

 

Após dar entrada no processo, o Setor de Protocolo encaminhará para o Setor de Tributação.       

    

4.2 Alteração no Art. 8º o Inciso VI da Norma 

 

Constatamos na entrevista com a Secretária Municipal de Meio Ambiente que o texto do Art. 8º, Inciso VI da 

Instrução Normativa deverá ser complementado, acrescentando no final do mesmo a frase “ou seu 

indeferimento”, descrita abaixo.   

 

Inciso VI – “Elaboração, acompanhamento da Licença Municipal emitida e arquivamento da mesma, ou 

seu indeferimento”.  

 

4.3 Alteração do Artigo 14, Inciso II da Instrução Normativa  
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Em relação ao Artigo 14 Inciso II da Instrução Normativa, o mesmo relata sobre o Indeferimento da Solicitação 

de Licença Ambiental. No referido Inciso deverá ser acrescentado a frase “Inconsistências dos dados 

fornecidos na apresentação dos documentos” alterando o texto do Inciso II para: 

 

Inciso II - “Indeferido: na falta de documentos e dados fornecidos incorretamente, e nas Inconsistências 

dos dados fornecidos na apresentação dos documentos, podendo ser solicitado uma nova análise da 

Licença Ambiental, cabendo defesa e recurso administrativo em Primeira Instância à Comissão Recursal 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e em segunda e última instância administrativa ao Conselho 

Municipal de Meio Ambiente.”  

 

4.4 Elaboração de uma Nova Versão da Instrução Normativa 

 

Diante dos achados através da entrevista (CheK List) sobre a Instrução Normativa e da inspeção em processos 

de solicitação de Licença Ambiental Municipal, recomendamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

elabore uma nova versão da Instrução Normativa de nº 01/2014 do Sistema de Meio Ambiente, para que a 

referida Norma atualize a redação dos artigos, e que seja incorporado à mesma os Anexos III a VIII do Decreto 

Municipal nº 074/2018 exigidos pela Legislação Ambiental Municipal.    

 

5. CONCLUSÃO  

 

A inspeção realizada na Instrução Normativa de nº 01/2014 Versão 02 do Sistema de Meio Ambiente e as 

análises nos processos de solicitação de Licenças Ambientais Municipais teve a finalidade de averiguar as 

rotinas e procedimentos para as solicitações de Licenças Ambientais na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

do Município de Santa Teresa - ES. 

 

As constatações e recomendações da inspeção foram descritas neste Relatório.   

 

Encaminhamos o Relatório para ciência e adoção de providências em relação aos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 por 

parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e posteriormente que o mesmo seja encaminhado para o 

Gabinete do Prefeito Municipal, para conhecimento e manifestação, após  retorne para esta Unidade Central de 

Controle Interno para seu acompanhamento e arquivamento. 

 

 

Santa Teresa – ES, 14 de agosto de 2020 

 

 

 

MARGARETI APARECIDA NOVELLI COSME 

Controladora Geral Municipal 

 

 

  DOUGLAS LUIZ NOVELLI                                                                          ROQUE BRÁS LUCHI 

  Analista Público Interno                                                                             Analista Público Interno  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 01/2014 - Versão 02 

 

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA. 

 

DA FINALIDADE: Esta Instrução Normativa dispõe sobre as Rotinas e Procedimentos para a Formalização do 

Processo de Licenciamento Ambiental das atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do Meio 

Ambiente no Município de Santa Teresa - ES. 

  

DA BASE LEGAL 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder 

Executivo, no sentido de regulamentar o Licenciamento Ambiental, a Avaliação de Impactos Ambientais, o 

Cadastro Ambiental do Município de Santa Teresa, sobre o qual dispõem: 

I.A Lei Municipal nº 2.696/2018; 

II.O Decreto nº 074/2018 que regulamenta as normas do Licenciamento Ambiental das atividades potenciais ou 

efetivamente poluidoras instaladas ou a serem instaladas no Município de Santa Teresa. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 

I.Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade; 

II.Zelar pelo cumprimento da mesma; 

III.Cumprir todas as determinações da Instrução Normativa, em todos os seus termos. 

Sim ( x   ) Não (     ) Não se aplica (     ) 

 

Art. 6º - Compete ao Setor de Protocolo: 

I.Dar entrada na solicitação do requerente para Licenciamento Ambiental e encaminhar ao Setor de Tributação. 

Sim (   x) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 7º - Compete ao Setor de Tributação: 

I.Verificar a existência de débitos em nome do requerente; 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II.Emitir a taxa de Licenciamento Ambiental. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 8º - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

I.Informar ao solicitante toda a documentação necessária para a atividade a ser licenciada; 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

II.Fazer a conferência dos documentos e encaminhar o mesmo para o Setor de Protocolo; 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

III.Encaminhar ao Setor de Fiscalização para emissão da Certidão Negativa de Dano Ambiental; 
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Sim (x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

IV.Solicitar análise dos documentos e realização de vistorias junto ao Setor Técnico; 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

V.Solicitar análise e parecer da Assistência Jurídica Ambiental e outros Setores quando necessário; 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

VI.Elaboração, acompanhamento da Licença Municipal emitida e arquivamento da mesma. 

Obs: Ou seu indeferimento. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 9º - O enquadramento dos empreendimentos e atividades potenciais ou efetivamente poluidores será 

definido de acordo com a classificação de seu porte e potencial poluidor, para estabelecer os valores das bases 

de cálculo equivalentes aos custos de análise dos requerimentos de licenciamento de acordo com o Decreto 

Municipal nº 074/2018. 

Sim ( x   ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 10 - O Licenciamento Ambiental tem definição fundamentada pela SMMA com participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais e de outros comprovadamente exigidos pela 

legislação em vigor, necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à licença a ser 

requerida. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 11 - A análise dos documentos, projetos, estudos apresentados e a realização de vistorias técnicas tem o 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para serem analisados pela SMMA. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 12 - A solicitação de esclarecimentos e complementações de análise dos documentos, projetos, ampliações 

das atividades e estudos apresentados poderão ser reiterados caso os esclarecimentos e complementações não 

tenham sido satisfatórios, observando que dependerá de análise e aprovação da SMMA. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 13 - Haverá a realização de Audiência Pública, quando couber, de acordo com as prescrições legais 

estabelecidas. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 14 - O pedido de Licença poderá ser deferido ou indeferido: 

I.Deferido: quando todos os documentos estiverem de acordo com o solicitado e respeitando a legislação 

vigente. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 
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II.Indeferido: na falta de documentos e dados fornecidos incorretamente, podendo ser solicitado uma nova 

análise da Licença Ambiental cabendo defesa e recurso administrativo em primeira instância à Comissão 

Recursal da SMMA e em segunda e última instância administrativa ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – 

CMMA. 

Obs: Acrescentar no parágrafo a frase “Inconsistências dos dados fornecidos na apresentação dos 

documentos”. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 15 - Cabe ao responsável pela atividade ou empreendimento licenciado cumprir as condicionantes 

estabelecidas na Licença Municipal obtida, caso contrário o mesmo sofrerá pena de suspensão da Licença, com 

a imposição de penalidades de multa e/ou interdição/embargo das atividades/obras. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 16 - Em caso de atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou degradadores 

do meio ambiente, passíveis de Licenciamento Ambiental, que não sejam de impacto local de acordo com o 

Decreto Municipal nº 074/2018 e cujo licenciamento se dê em outro nível de competência, a SMMA expedirá a 

ANUÊNCIA PRÉVIA MUNICIPAL, para fins de Licenciamento junto ao Órgão Competente. 

Sim (  x ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

 

CAPÍTULO VII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 18 - O Cadastro Ambiental deverá ser requerido ao órgão ambiental por pessoas físicas ou jurídicas que se 

dediquem à prestação de serviços de consultoria em meio ambiente, à elaboração de projetos e na fabricação, 

comercialização, maquinários, instalação ou manutenção de equipamentos, aparelhos e instrumentos 

destinados ao controle. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Art. 19 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão responsável pela coordenação e execução da 

Política Municipal de Meio Ambiente, conforme os dispositivos da Lei e demais normas regulamentares. 

Sim ( x  ) Não (    ) Não se aplica (    ) 

 

Sugestões: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Nome do Servidor(a): Kádja Luchi Pereira 

Função: Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Santa Teresa – ES, 05/03/2020 
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Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na 

UG 

Não foram realizadas Tomadas de Contas Especial. 

Não foram instaurados processos administrativos. 

 

Santa teresa-ES, 23 de dezembro de 2020. 

 

 

Mar-gareti Aparecida Novelli Cosme 

Controlador Geral Interno 


